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UPPER MARLBGRO, Md. — Arturo Hermano Bremerio teis
me jo advokatas pareiškė prisiekusiųjų komisijai, kad Bremeris 
nuo pat gimimo buvo šizofrenikas, kenčiąs nuo labai stiprios psi
chozės ir jis pats nežino ar jis šovė Į gubernatorių Wallace ar 
nešovė. Advokatas iš Baltimorės Benjamin Lipsitz pareiškė, kad 
Bremer neprisipažįsta kaltu, nes jis buvęs nesveikas protiniai tuo 
metu, kada Įvyko atentatas prieš George Wallace.

Prokuroras žada įrodyti, kad 
Bremer tikrai buvo tas žmogus, 
kuris sužeidė gubernatorių Wal
lace. Jis ginklą pirko Milwau
kee sausio 13 d. ir jį nelegaliai 
atsigabeno į Marylando valstiją, 
norėdamas nušauti Wallace.

Teismo salėje buvo parody
tas CBS korespondento susuk
tas' filmas, kuriame matosi Wal
lace kalba, jo sveikinimasis su 
klausytojais ir šūvių garsai, žmo
nių judėjimas, klyksmas. Filme 
nėra Bremerio su ginklu ranko
je ir kameros technikas pasakė 
negalėsiąs prisiekti, kad jis ma
tė BremerĮ šaudant.

Bremeris buvo pasodintas 
tarp publikos, ketvirtoje eilėje, 
tarp dviejų civiliais rūbais apsi
rengusių šerifų. Prokuroro liu
dininkai, matę visą Įvykį, bandė 
Bremen atpažinti susirinkusio
je minioje. Bremerio anksčiau 
trumpi plaukai buvo ilgesni ir 
jis turėjo nedidelę barzdą. CBS 
korespondentas greit Bremen 
atpažino ir teisingai jį atrinko 
iš 100 žmonių tarpo, tačiau se
kantis liudininkas, kuris gyrėsi 
BremerĮ už pečių nutvėręs ir jį 
parvertęs ant žemės,” negalėjo 
pasakyti, kuris . teismo- salėje 
yra Bremeris. Teisėjas liudinin
kui leido iš liudininko kėdės atsi
kelti ir vaikščioti po salę, tačiau 
po valandos apžiūrėjimo jis ne
atpažino kaltinamojo Bremerio. 
Kitas liudininkas, buvęs Wallace 
atentato metu minioje, ieškoda
mas Bremerio, “atpažino” jauną 
teismo tarnautoją, kitas parodė 
teisme buvusį laikraštininką.

Nežiūrint šių prokuroro nepa
sisekimų, jis Įsitikinęs, kad prieš 
BremerĮ bus pakankamai įrody
mų ir jis bus nuteistas.

LONDONAS. — Bengalijos 
premjerui Rahmanui aklosios 
žarnos ir tulžies akmenų opera
ciją darė Sir Edward Muir, as
meninis karalienės Elzbietos chi
rurgas.

WASHINGTONAS. — Pats 
gynybos sekretorius M. Laird 
prisegė dvi naujas žvaigždes nau
jam aviacijos generolui Daniel 
James Jr., kuris yra sekretoriaus 
asistento pavaduotojas Pentago
ne. James Jr. yra aukščiausio 
laipsnio aviacijoje pasiekęs ne
gras. Jo sūnus yra aviacijos ka
pitonas.

NEW YORKAS. — Sovietų!

’<x,;

i
K 
S

■

Buvęs iždo sekretorius John Connally ir prezidentas Nixonas fotografo pagauti gerame ūpe 
Respublikonai tikisi lengvai laimėti siu meturi. nkimus. Connally, nors būdamas demokratas 

remia prezidentą Nixona.

marinų kareivius
WASHINGTONAS. — Mari

nų korpuso komendantas gen. 
Robert Cushman paskelbė Įsa-

PASITRAUKTI IŠ KANDIDATU TARPO 4^
WASHINGTONAS. — Pirmą kartą Amerikos istorijoje di

džiosios politinės partijos pastatytas kandidatas i viceprezidento 
ar prezidento vietą turėjo pasitraukti prieš rinkimus. Istorijoje 
yra buvę, kad viceprezidentinis kandidatas prieš rinkimus mirė. 
Tai įvyko 1912 m., kada mirė James Sherman, respublikonas vice
prezidentas. Pirmadienį sen. Eagletonas pasitraukė iš (kampani
jos po pasitarimų su sen. McGovern, šis pareiškė, kad besitęsią 
vieši ginčai dėl Eagletono sveikatos kenkia, nes jie atitraukia vi
suomenės dėmesį nuo rimtų politinių klausimų. “Mes dėl to nu
tarėme, kad geriausias kelias yra sen. Eagletonui pasitraukti”, pa
reiškė McGovern.

Infliacija kenkia 
ir Europos žmonėms

LONDONAS. — Britanijos 
infliacija gali padidėji dėl pa
skutinio uostų darbininkų strei
ko. Panaši padėtis yra Italijoje 
ir Prancūzijoje, kur darbininkai 
reikalauja didesnių atlyginimų. 
Kainų kilimas paliečia ne tik 
darbo žmones, bet ir turtinges
nę viduriniąja klasę.

Europos ekonomistai/ daug 
kalba apie nepastovias kainas. 
Kai kurie kaltina Ameriką, kuri 
eksportuojanti savo deficitus į 
kitus kraštus. Paskutiniųjų me
tų statistika, tačiau, rodo, kad 
Amerikos infliacijos augimas 
siekė 3.2%, o kitų šalių'daug 
daugiau: Olandijos — 8%, Švei
carijos — 6.3%, Britanijos — 
6.2%, V. Vokietijos — 5.1%.

Patys nuošimčiai žmonė^ns 
mažai ką sako, tačiau jų dėmesį 
greit atkreipia .praktiški paly
ginimai. Per paskutinius metus 
Londono autobusų kainos padvi
gubėjo. Geležinkelio kainos Aus
trijoje pakilo 30%. Paryžiuje 
jautiena kainuoja 40% daugiau 
negu pern ai. Viešbučių kainos 
Italijoje ir Vokietijoje pakeltos 
25%.

Kainų kilimas aiškinamas įvai
riai, tačiau pagrindinė priežas
tis esanti ta, kad kiekvienas no- 

■ ri gauti didesnę dalį ekonomi
nių gerybių, negu jis pats pade
da pagaminti. Visi žmonės no-

kolonijos Martin Luther King 
vardo sveikatos centrą New Yor
ke. Po pasitarimų Washingtone 
dr. Petrovski aplankys Atlantą, 
San Francisco, Los Angeles ir 
Houston.

LONDONAS. — Europos rin
kose vėl pakilo aukso kainos, iki 
69 dol. už unciją. Oficiali-Jcaina 
yra 38 dol.

SAIGONAS. — Komunistų 
ofenzyva Pietų Vietname, prasi
dėjusi balandžio mėn. padarė 
kraštui virš 100 mil. dol. nuosto
lių. Apskaičiuota, kad An Loc 
ir Quang Tri miestams atstatyti 
reikės po 9 mil. dol. kiekvienam, 
šiaurės Vietnamo kareiviai su
griovė 108 tiltus, susprogdino 
daug kelių, jų pataisymui reikės 
25 mil. dol. Tas lėšas Saigonas 
tikisi gauti iš Amerikos.

JERUZALĖ. — Premjerė Gol
dą Meir susirgo sloga ir negalė
jo dalyvauti kabineto posėdyje.

MANILA. — Kariuomenė iš
gelbėjo 500 asmenų Filipinų pot
vyniuose, kurie vis nesibaigia, 
šimtai asmenų žuvo. *

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyno gyventojai gali tiesiog te- 
lefonuodami susisiekti su savo 
giminaičiais 32-se Rytų Vokieti
jos miestuose. Statomos lini
jos tarp Vakarų ir Rytų Vokie
tijos.

Daugiau karininku 
graikų valdžioje

ATĖNAI., — Graikijos vyriau
sybėje premjeras Papadopoulos 
padarė pakeitimų, paskirdamas 
10 vietų naujiems karininkams. 
Iš viso vyriausybėje su ministe- 
rių sekretoriais yra 42 asme
nys, iš jų 17 asmenų buvo anks
tyvesnėje vyriausybėje.

Pats premjeras Papadopoulos, 
53 m., yra regentas, arba laiki
na* valstybės galva, jis tvarko 
užsienio reikalų, gynybos, pla
navimo ir vyriausybės politikos 
ministerijas. Valdžion įeina ir 
du generolai, išėję į atsargą ge
gužės mėn. Vienas jų — gen. 
Vassilios Tsombas paskirtas vie
šosios tvarkos ministeriu.

ri geresnių kelių, ligoninių, Įdo
mesnių atostogų, naujų mokyk
lų, tačiau patys ekonomistai ne
pajėgia daugiau duoti, negu iki 
šiol.

nę segregaciją barakuose. Nors 
marinų kareivių rasinis maišy
mas veikia jau daug metų, prak
tiškai, marinai prašo leidimo iš 
savo vyresniųjų apsigyventi su 
draugais barakuose. Tokie lei
dimai duodami ir rezultate visi 
barakai ar laivų kajutės “de fac-

barakuose gyvena balti kareiviai, 
o kituose — juodi.

Iš tokios segregacijos atsi
randa rasinių Įtempimų, kai ku
riose bazėse pasitaikė ir smur
to veiksmų. Amerikos marinų 
korpuse negrai sudaro 13 %, kari
ninkų tarpe negrų yra 1.4%. Ge
nerolas Cushman Įsakė kartu 
likviduoti visus segreguotus 
klubus, barus, tavernas bazėse 
ir, kur galima, už jų ribų.

0 Slaptoji Airių armija pa
skelbė Belfaste, kad paskutinės 
šešios bombos nebuvo padėtos 
armijos narių. Kalta esanti bri
tų kariuomenė, kuri bandžiusi iš
provokuoti žmones prieš savo 
invaziją į katalikų rajonus.

Amerikos lėktuvai pirmą 
kartą puolė Haifongo uosto ra
joną ir paliko sudaužytas ir de
gančias laivų remonto dirbtuves. 
Užsienio laivai, užblokuoti pa
čiame uoste, nebuvo paliestu

^VienameTcatalikų rajone 
Belfaste britų kareivius peiliais 
puolė moterys. Vienas kareivis 
buvo sužeistas.

prižiūri mušimą
BANGUI. — Centrelines Af

rikos Respublikos prezidentas 
generolas Bokassa pasiėmė kelis 
korespondentus, būrį kareivių ir 
aplankė sostinės kalėjimą, kur 
jis. Įsakė kareiviams lazdomis 
mušti kalinius, nuteistus' vagi
šius. Kaliniai rėkė, alpo, tačiau 
prezidentas prižiūrėjo mušimą 
10 minučių, pažadėdamas kitą 
diena sumuštus kalinius viešai 
pakarti.

Negrų Afrikoje negrų prezi
dentas muša negrus kalinius. 
Koks kiltų' triukšmas, jei pana
šiai

Kremlius plečia 
propagandos tinklą
WASHINGTONAS. — Sovie

tų valdžia padarė sutartį; su
New Yorko Hament 'korporaci
ja, kuriai duotas monopolis pla
tinti Amerikoje sovietų gamy
bos filmus arba gaminti Sovietų 
Sąjungoje filmus, skirtus Ame
rikos televizijai.

Hament bendrovė rengiasi pla
tinti sovietų dokumentinius fil
mus mokyklose, teatruose, pri
vačiuose klubuose ne tik Ameri
koje, bet ir Kanadoje. Ta bend
rovė, kartu veikdama su sovietų 
Novosti agentūra planuoja pa
gaminti trumpus filmus apie 15 
sovietų respublikų gyvenimą ir 
rodyti tuos filmus Amerikos uni
versitetuose ir mokyklose.

Hament bendrovės direktorius 
pareiškė, kad jis tikisi su sovie
tų filmais padaryti pelną, ta-

Demokratų partijoje vėl pra
sidės ginčai dėl n aujo kandida
to į viceprezidentus. Nors di
džiausią balsą šiuo klausimu tu
rės pats kandidatas Į prezidento 
vietą sen. McGovern, partijos 
kandidatą turi išrinkti naciona
linis partijos komitetas, kur Mc
Govern šalininkų yra tik dalis.

Naujosios demokrątų partijos 
komitetas dar nėra nė sudarytas. 
Žinomi yra 200 komiteto na
rių iš 303. Apie 90 komiteto na
rių yra McGoverno šalininkai, 
60 — yra prieš jį nusistatę ir 
50 — neutralūs arba neužslan- 
gažavę. Komitetas jau parodė, 
kad jis su McGovernu ne visada 
sutinka. McGovern nauju par
tijos vicepirmininku siūlė Pierre 

! SalingerĮ, tačiau komitetas iš
rinko negrą Basil Patersoną.

Dar komitetui trūksta virš 
100 narių. Kai kuriose valstijo
se demokratai ginčijasi, kas tu
rėtų tas. valstijas .reprezentuoti 
komitete. Tokie ginčai vyksta ir 
Illinois valstijoje.

American Motors

sa-
išbrido iš skolų V

DETROITAS. — Ketvirta 
vo didumu Amerikos automobi
lių gamintoja — American- Mo
tors per praėjusius metus par
davė daugiau automobilių, negu 
tikėjosi parduoti ir gryno pel
no tikisi turėti apie 30 mil. dol. 
Toks pelnas nėra didelis biznio 
bendrovei, tačiau American Mo
tors džiaugiasi ir tuo, nes 1967 
metais Įmonei liko neparduotų 
20,000 automobilių ir grėsė ban
krotas, nes buvo likę skolų virš 
75 mil. dol.

šiais metais automobilių par
davimas padidėjo 21%, iki sezo
no galo manoma parduoti 330,- 
000 automobilių. Bendrovei at
sigauti daugiausia padėjo nau
jas Gremlin modelis ir Sporta- 
baut. Ateinantiems metams ren
giamas naujas Hornet modelis.

PHILADELPHIPHIA. —Pen
ki African Methodist vyskupai 
pareiškė, kad jie remia preziden
tą Nixoną. Joks kitas preziden
tas tiek gero nėra padaręs Ame
rikos negrams, pareiškė vysku
pai.

ŽENEVA. — Unesco agentū
ra pasmerkė negrų iš Afrikos 
gabenimą darbams į Europą. 
Tie afrikiečiai turį už atvežimą 
atidirbti kriminalistams ir jų 
gyvenimas prilygsta vergų gy
venimui.

Pietų Vietname komunis
tai pasiuntė 70 raketų Į JAV ka
riuomenės bazę Bien Hoa. Vie
nas amerikietis žuvo, 28 buvo su
žeisti, sudaužytas marinų aviaci
jos štabas ir sunaikinti du A-4 
bombonešiai.

Kryme vakar pasėdžiavo 
septynių komunistinių valstybių 
partijų vadai su sovietų vadais. 
Kryme šiuo metu atostogauja 
Brežnevas.

♦ Britanijoje dėl uostų darbi
ninkų streiko pradėjo pritrūkti 
šviežių vaisių ir daržovių. Prem
jeras Heath sušaukė vyriausybę 
nepaprasto posėdžio.

+ Colorado Springs aviacijos 
akademijos rajone, prie karinin
kų klubo, sprogo bomba. Bazės 
vadai buvo gavę telefoninių gra
sinimų. Aviacijos vadovybė per
davė reikalą ištirti FBI.

♦ Pietų Vietname amerikie
čių skaičius sumažėjo iki 46,000 
vyrų. Per ateinančias 5 savaites 
bus išvežti dar 7,000 kareivių.

+ Vakar prezidento patarėjas 
dr. Kissinger vėl buvo Paryžiu
je ir susitiko su šiaurės Vietna
mo atstovais. Tai jau 15-ta slap
tų derybų sesija.

■0. P. Vietnamo prezidentas 
Thieu pareiškė, kad komunistai 
prieš JAV prezidento rinkimus 
dar pabandys išvystyti stipresnį 
puolimą. Thieu ragino Ameri
ką nesustabdyti aviacijos puo
limų šiaurės Vietname.

♦ Iš Alžiro sugrįžo keleivinis 
lėktuvas, nugabenęs tris oro pi
ratus, dvi moteris ir tris vaikus 
į Alžirą. Ten liko ir čemodanas 
su mili jonu dol. Manoma, kad Al- 
žiras pinigus sugrąžins Ameri
kai. Piratai paprašė Alžire po
litinės globos. Jie esą revoliucio
nieriai.

PRAGA. — Prasidėjus dr. Mi
lan Huebl, aukšto komunistų 
partijos veikėjo, partijos kole
gijos direktoriaus, teismui, ap
link teismą Pragoję susirinko 
jo draugai, kurie susistum- 
dė su milicija, bandžiusia juos 
iš teismo rūmų išstumti. Milici
ja užsirašė kelių asmenų pavar
des.

Kartu su Huebel teisiami Ka
rei Kyncl, buvęs Pragos radijo 
komentatorius ir Karei Barto- 
sek, istorikas, paruošęs progra
mą slaptam partijos kongresui, 
Įvykusiam Pragos fabrike prieš 
pat sovietų kariuomenės Įžygia- 
vimą į Čekoslovakiją.

Mažina bausmes
uz marijuana

OTTAWA. — Kanados vy
riausybė pasiūlė lengviau baus
ti vienkartinius, pirmą kartą pa
gautus marijuanos ar hašišo var
totojus. Vyriausybės sudaryta 
komisija siūlė legalizuoti mari
juanos vartojimą, tačiau vyriau
sybė komisijos raporto reko
mendacijų nepriėmė. Vyriausy
bė'toliau griežtai baus marijua
nos kanapių augintojus ar jos 
platintojus, pirklius, tačiau už 
tų kanapių pabandymą pirmo
sios bausmės bus sumažintos.

šiuo metu Kanados kalėjimuo
se bausmes atlieka apie 10 as
menų už marijuanos turėjimą. 
Ateityje už paprastą turėjimą 
bus duodamos piniginės baudos.

BELFASTAS. — Britų ka
reiviai suėmė dar 57 airius Įta
riamus priklausymu slaptai ai
rių armijai.

SPRINGFIELD. — Ohio val
stijoje Vitas Gerulaitis laimėjo 
Vakarų Jaunojo Teniso čempio
no titulą. Vitas Gerulaitis yra 
laikomas vienu stipriausiu JAV 
jaunųjų tenisininkų.

čiaun kartu, jis turi viltį, kadi Rinkdamas kandidatą į vice- 
amerikiečiai geriau supras so
vietų gyvenimą, žmones ir kul7 
turą. Ponas Hament koordina
vo dabar Amerikoje vežiojamos 
sovietų liaudies meno parodos 
parodymus įvairiuose miestuo
se. ši sutartis padidins bolševi
kinės propagandos veiklą Ame
rikoje.

prezidentus komitetas veiks lyg 
mažoji konvencija, kurioje'kiek
vienos valstijos delegacija turės 
teisę paduoti tiek balsų, kiek pro
porcingai valstija turėjo konven
cijos delegatų.

Tarp kandidatų į demokratų 
viceprezidentus minimi: Illinois 
sen. Stevenson, Bostono meras 
Kevin White, Idaho sen. Frank 
Church, Connecticut© sen. Abra
ham Ribicoff, buvęs ambasado
rius Sargent Shriver ir daug ki
tų. ši kartą McGoverno štabo 
nariai žada gerai ištyrinėti kan
didato praeiti, kad nebūtų jo
kių Įvykių, ligų ar nemalonumų, 
kurie galėtų kandidatui pakenk
ti.

Oro piratai gavo 
milijoną doleriu v 4, v

NEW YORKAS. — Trys oro 
piratai, grasindami lėktuvo ke
leiviams revolveriams, pagrobė 
keleivinį Delta Air Lines lėktu
vą ir gavo milijoną dolerių už 
keleivių paleidimą. Lėktuvas 
skrido iš Detroito į Miami ir pi
ratai kelionės pabaigoje paskelbė 
savo reikalavimus.

Gavę pinigus, piratai pareika
lavo skristi Į Alžirą. Teko dar 
nusileisti Bostone pasiimti gazo
lino.

Milijonas dolerių yra rekor
dinė oro piratų gauta suma pi
nigų. Manoma, kad su trim pi-i Nurodyta Į sovietų 
ratais lėktuve buvo dvi moterys 
ir du ar trys vaikai.

Hano-

Žada trukdyti
- konvencija

J c.
MILWAUKEE.

jaus politikos rėmėjai Ameriko
je rimtai planuoja trukdyti Mia
mi Beach šaukiamą respubliko
nų partijos konvenciją. Įvairių 
demonstracijų organizatoriai jau 
ruošia automobilių konvojų iš 
visų Amerikos miestų. Lš Bos
tono Vietnamo karo priešininkai 
išvyksta rugpiūčio 18 d., iš Los 
Angeles — rugpiūčio 14 d. Pake
liui prie to konvojaus prisidės 
vis daugiau protesto dalyvių ir 
Į Miami Beach žada nuvykti 6.- 
000'automobilių su 25,000 kelei
viu. C

Pavergtųjų veikla 
Švedijos sostinėje 
Rytų ir Vidurio pavergtų 

kraštų atstovai Stockholme su
sirinkę š. m. birželio 14 pasira
šė specialų kreipimąsi: “Kova 
dėl laisvės Baltijos valstybėse.’’ 

įvvkdvtą
okupaciją, paskutinius Įvykius 
Lietuvoje, katalikų ir kt. pro- 
tetus, sovietų vykdomą geno
cidą, žmogaus teisiu pažeidi
mus.

Kreiptasi i laisvųjų kraštų 
vyriausybes, laisvąją spaudą 
bei viešąją nuomonę: remti 
Baltijos kraštus jų kovoje dėl 
laisvės, priversti sovietus gerb
ti JT Chartos 13-ji straipsnį, rei
kalauti paleisti kalinius rytų 
bei vidurio Europoje, siekti, 
kad pavergti kraštai patys 
spręstų apie savo ateitį, J. 
Tautų priežiūroje.

Kreipimąsi pasirašė atstovai: 
Estų Tautinio Fondo, Latvių 
Tautinio Fondo, Lietuvių Są
jungos, Lenkų Pabėgėlių Tary
bos, laisvųjų Vengrii Sąjun
gos. PET Delegacijos Stock
holme ir Baltų Komiteto. (Elta)
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RAIMUNDAS LINAS GAIŽUTIS, 
liepos IS žuvęs užgautas automobil

Per Kimbėrley gavome žinią, 
kad ateina pagalba ir, kad mes 
būsime pakeisti. Miestelyje riį- 
ši džiūgavo, visų nuotaika buvo 
pakili. Gegužės 13 dieną pama
tėme pietai pusėje atvykstančios

tinė nulydėjo Raimundą j šv. Ka
zimiero lietuviu kapines, kur jis 
buvo palaidotas šalia prieš sep
tyniolika metą automobilio ne
laimėje žuvusio aštuoniolikmečio 
dėdės Alfonso ’česnakaričiaus. 
Kapinių duobė, kurią A. česna- 
kavičienė buvo įsigijusi sau, bu
vo paskutinioji močiutės dovana 
mylimam vaikaičiui.

Tk... .Dreams 
for sale.

dilinąs nepavy

pasiruošusį rytoj i jvažiuoli į stovyklą
Raimuidui tik vienuolika metą, bet jis jau patyręs štovykiau- 
5- -Šią metų stovykla bus penktoji. Apie ją daug svajota ir

Daug žmonių pradžioje kri
tikavo pulkininko Badėn - 
Powell nusistatymą ginti 

Mafekingą.

pė žmonių taip sekfningai atlai
kė būrų puolimus, Pd Mafekin- 
go apgynimo ponas Webster bu
vo vienas iš grupės dalyvių, at
stovavusių Mafekihg miestelį 
Anglijos karaliaus Edwardo ka- 
rūnacijds iškilmėse. Prisimin
damas Mafekingo gynimą, Lin
den Webster taip pasakoja:

“Aš buvau tik berniūkaš, kai 
Baden-Powell atvyko Į Mafekin
gą. Ldbai gėriai atsimenu, kad 
jam Vės tik atvykus, aš buvau 
prisiųstas pakviesti savo tėvą 
pas jį. Po jų susitikimo, aš kar
tą nugirdau tėvo pasikalbėjimą 
su mama, jis sakė mamai pa
siruošti galimam karui su bū
rais, olandų kolonistais. Tėvams 
turint krautuvę, mus dažnai lan
kydavo būrai; jų tarpe mes tu-

Ponas Linden Bradfield Webs
ter, kuris šiandien jau yra virš 
86 ifietū amžiaus, tur būt yra 
vienintelis liudininkas, išlikęs 
nuo Mafekingo miestelio gyni
mo metą. Jo tėvas, kapitonas 
Daniel Webster, buvo Kaffir ko-

Mestelyje mūsą buvo vos 
2,000, įskaitant ir vaikus, o mus

šiose eilėse žygiavusi jaunąjį 
brolį Raimundą..., O žvalieji vil
kiukai rimtai, žygiavo pro tribū
ną, nežinodami, kad tuo pat me
tu Čikagoje, artimąją apsuptai, 
Evans koplyčioj pašarvotaš, Hšė- 
josi Raimundas, kurį pasiruošu
sį štovyklon į amžinąją stovyk
lavietę pasišaukė Aukščiausias 
Vadovas...

rėjome nemažai draugą. Pasi
kalbėjimuose dažnai diskutuo
davome būsimo karo galimybę. 
Būrai visuomet tvirtindavo, kad 
karo atveju jie bė jokio vargo, 
peržengę Trahsvaiijos sieną, už
ims. miestelį. Visi todėl stebė
jomės,kad pulkininkas (taip vie
tiniai gyventojai vadino Baden- 
Powell) darė pasiruošimus mies
telio gynybai.

Tuojau pat; kai karas buvo pa
skelbtas, atskiri Cape policijos 
daliniai iš visos Vryburg vieto
vės buvo sušaukti į miestelį. TuO 
pačiu metu Protektorato regi
me ntas įžygiavo į miestelį iš 
šiaurinės pusės; Mafeking mies
telis pasidarė didelė armijos sto
vykla. r-

NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL— WEDNESDAY,7AUGŪSr~TT972

mes pasieksime, kariaudami 
prieš tokią didelę masę? Aš ti
kiu,. .kad Baden-Powel pasiekė 
tai, kas tuo laiku buvo labai 
svarbu. Jis laikė pririšęs 12,000 
būrą prie Mafekingo, kurie.to
kiu būdu nebuvo panaudoti svar
biose kautynėse prie Lalyšmith.

Mano atmintyje Baden-Powell 
visuomet liks kaip garbingas vy
ras ir žymus vadovas”; . t'

Roinaš Pakalnis

AUKA UNIVERSITETO LIETUVIŠKAI BIBLIOTEKAI
J. Codzow, Kent State — Ohio universiteto profesorius, priima auką ii aka
demiku skautu filiestėrės G. Matienės ir studentu skyriaus nario skauto 

vyrio v. Žagarsko universiteto lietuviškai bibliotekai paremti.
- ‘ Vlado Bacevičiaus nuotr.

Sėkmingai baigęs penkis Queen 
of Universe ir Donelaičio litua
nistinės mokyklos skyrius, va
sarą buvo numatęs pašvęsti spor
tui, kurį nepaprastai mėgo ir 
jau dveji metai žaidė West Lawn 
jaunių beisbolo lygoje ir savos 
mokyklos krepšinio komandoje; 
O rudenį vėl bus smagu grįžti 
prieš ketvertą mėtų lankytų sa- 
xoforio pamokų, dalyvauti Mar
quette parko jaunimo ansamb
lio orkestre, chore, šokti tauti
nius šokius. Prisimena, kaip 
smagu buvo dalyvauti pernykš
tėje Dainų šventėje ir dar taip 
neseniai Čikagoje įvykusioje 
Tautinių šokių šventėje. Sekma
dieniais vėl tarnaus šv. Mišioms, 
o po to skubės į sueigas Jauni
mo Centre. Bet dabar reikia dar 
patikrinti, ar neužmiršo ko įsi
dėti, nes rytoj jis šū Rūta ir Tė
veliu, kuris Šiuo mėtai yra Litria- 
niėbs tunto iždininkas, vyks į 
Rūko ąžuolyną stovyklauti. Ten 
jau savaitę stėvyklaūją RA'mby- 
no draugovės broliai jo laukia. 
BUS sfnagū!... 0 dabar dar ga
lima, su už durų jį šaukiančiu 
draugu, dviračiais, nuvažiuoti į 
parką pasivažinėti...

PRIE SKAUTYBES ĮKŪRĖJO BADEN-POWELL10 KAPO 

AFRIKOJE, stoyi Liet. Skaučių Seserijos tarptautinio sky
riaus vedėja.s. M. Butkienė (Nieri miestelyje, Kenijoje), nu

vykusi ten pernai gruodžio mėnesi.

Laikas daug ką užgydo ir iš
lygina — neužgydys jis skausmo 
tėvų ir artimųjų ŠirŪ^sė, neiš
lygins spragos,. kuri liko Rai
mundui išėjus, jo draugą ir jį 
pažinusią .tarpe. Pasfgęs jo 
Rambyno draugovės broliai ir 
didžioji Čikagos skautiškoji šei
ma, netekusi jauno nario, kuris

Iš gyvenau taip !pat vieną lii- 
mirigą ir neužmirštamą atsiti
kimą. Vieną popietę aš turėjau 
būti pakeistas iš savo posto. Vi
sur buvo ramu ir tylu. Būdamas 
dar labai jaunas, aš kažkaip už
simiršau apie vykstantį karą. 
Vietoj pasinaudojęs iškastu ap
kasu grįžti į namūš, aš patrau
kiau tiesiai per aikštę. Staiga 
kulka prašvilpė pro mario ausį. 
Kritau ant žemės! Dar keletas 
kulką susmigo į žemę netoli ma
nęs. šiaip taip paf slinkau namo. 
Kada tėvas sužinojo apie mano 
žioplumą, norėjo įkrėstį diržą, 
bet..; aš savo pamoką jau buvau 
išmokęs!

Prieš keletą mėnesių iš vil
kiuką į Rambyno skautą drau
govę perėjusiam Raimundui pa
sakė : šią metą stovykla bus ypa- 
inga. Jis pirmą kartą stovyk
laus su skautais, ne vilkiukais, 
ir, išlaikęs IU patyrimo laipsnio 
egzaminus, duos skauto įžodį! Iš 
šios stovyklos grįš tikras skau
tas, šviečiąs nauju geltonu, kak
laraiščiu, naujais įspūdžiais ir 
pasiryžimais. - .

Pasiryžimus Įgyvendinti ir 
užsibrėžtus tikslus pasiekti 
Raimundui ypač sekėsi; 
energijos ir entuziazmo nie

kad netrūko.

in tie back of hk mrod. A dream vaca
tion. A (beam cottage. A dream can 
, Dreams can be a Jot inore ftm if you 
know you’re doing Kaoetžmg to make 
them oome true. v ,«
, And that’s what tibe Payroll Savings

Bannuridą-Lirią koplyčioje At
sisveikino gausus GaižūČnį Šei
mos draugri ir pažįstamą būrys. 
Atskubėjo ir iš stovyklos grįžtą 
vado vai-vės. N'eatsiTArikė tik 
Ramb^nb draugovės broliai ir 
šaunieji Lituahicbs vilkiukai, 
kurie A^iė įvykį sužinojo tik iŠ 
stovyklos grįžę.

Liepos 18 d., po pamaldą 
Queen of Universe bažnyčioje, 
penkiAž'dbšimt Automobilių vilks-

Prasidėjus karui, būrų nie
kur nesimatė, bet spalio 
mėn. 15 dieną, apie 10 vai. 
iš ryto, jie pradėjo smarkų 
miestelio apšaudymą iš pa

trankų.
Miestelyje kilo sumišimas. Aš 

sū mairna ir kitais vaikais pasi
traukėme į netoliese esantį čia- 
būvjti kaimelį, kūns vadinosi 
Kaffir-stand ir buvo slėnyje. 
Bet už dienos mama ryžtingai 
nusprendė iŠ Mafeking daugiau 
nėbešitraūkti rr būti kartu šū 
tėvu. Atsimenu, tada tėvas iš
kasė slėptuvė prie krautuvės, o 
produktų pilnus maišus panau
dojome kaip uždangos priemo
nę. Friiešūi ris ą^Sfliudant mies
telį. po savaitės laiko Baderi-Po- 
yell išleido įsakymą, kad visi vy
rai ir vyresnio amŽąus vaikai 
privalo prisidėti prie miestelio 
gynimo. Vaikai nub iž iki 15 
metų privalo tuojau prisistatyti 
į jo Štabą.

Mus priėmė Baden-Powell ir 
lordas Cecil, paaiškindami padė
ties svarbumą. Pasakė, kad mes 
būsime panaudoti kaip Žvalgai

Gyvendami Mafėkirige, Webste- 
riai turėjo krautuvę. Prasidėjus 
miestelio apsupimui, 18&9 m. 
lapkričio rnėn. visa Websteriu 
šeima buvo įsitraukusi į ^.gyny
bos darbūs.

Linden Webster iki siu diėhu 
dar atsimena pergyvenimus Ma- 
fekinge. Turėdamas gerą atmin
tį, jis vaizdžiai pasakoja apie Ba-

Po lietingos ir griaustiniais 
grūmojusios nakties, stovykloje 
aušo nuostabiai gražus liepos 15 
d. rytas. Paukštelių čiulbesys ir 
tekanti saulė sveikino po įžodžio 
nuo ežero grįžtančias naująsias 
gintares, o lengvas vėjūkštis, 
kratydamas nuo medžių lapų už- 
sillkisiūs sodrius lietaus lašus, 
žacli no miegančius palapinės^, šį 
rytą net ir pasižymėję stovyklos 
miegaliai kėlėsi neraginami, nes 
šiandien —“didysis šeštadie
nis”. Visi kėlėsi nekantraus lū
kesčio kupini — atvyks tėvai, 
svečiai; antros savaitės stovyk
lautojai ir vadovai; vyks para
das, laužas ir kitokios įdomy
bės... Visi ko nors laukė.

Lituariicos tunto Džiugo sto
vykloje šriškambėjo" tidėfo'nas, 
ir netrukus visų keturių tuntų 
stovyklų vadovus-ves skaudžiai 
sukrėtė šiurpi žinia: Gaižučių 
šeimos stovyklautoju nėlAukife. 
Vakar

Noir Bonds mafaTra ją fess than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save fcr dreams you want to 
cottą true while you’re still young 
enough to enjoy them.

Juokingai keista, fačiaū me
tams prabėgus po karo, mes sū 
tėvu svečiavomės pas vieną ūki
ninką Lichtenburge (Vakarinė
je Trasvalijoje). Ten susipažinau 
SU ūkininko pagelbiniriku, var
du Kbos Snymari, kuris buvo gar
sus, kaip geriausias šaulys vi
soje Trarišvalijoje. Kalboje pri
siminus praėjusį karą, tėvas ąt-‘ 
sitiktintai paminėjo ir mano per
gyventą apšaudymą aikštėje. 
Koos Snyfriari pasižiūrėjo į ma
ne ir juokdamasis pasakė:

“Aš Buvau tas vyr^, kuris 
į tave šovė. Gafi dėkoti Die
vui, lead tu šiandien Įyras; 
o aš buvau 'tikras, kad tave 

nušoviau!”

pagalbos arklių sukeltas dulkes. 
Pirmi daliniai į miestelį įžygia
vo gegužės 16 'd. vūkare. Per 
vartus įjojo pirmi 7 vyrai iš ILH 
(Imperial Ligth Horse) rėgimen- 
to, vadovaujami riiarid pūsbž'b- 
lio, seržanto Bert Jefferson.

^oyyklauti yykstąnčiaį sesutei Rūtai, jauniesiems — Ramunei 
Pavyzdžiu žingeidumu klausantis apie tą paslaptingą

į parką pasivažinėti dvira
čiu išvykusį Raimūndą išti
ko tragiška mirtis, žuvo ne
blaivaus automobilisto už- 

gautas. '

Liūdnos žinios prislėgtiems 
VadoVams-vėms nublanko ryto 
grožis, bet įprastinis štovykūos 
gyvenimas vyko numatyta tvar
ka, štengiaritis skaudžia naujie
na nesu jaudinti jautrių jaunes
niųjų stovyklautojų.

Štovyklon plūsta svečiai kiek 
išblaškė slegiančią nuotaiką, bet 
kai 'didžiojo parado metu, pro 
tribūną žygiavo šaunieji Litua- 
nicos vilkiukai, daugumas vado
vų susimąstė, o jautriosios skau
tininke braukė skaudžią ašarą,

ĖNYŪOS ANbLŲ KALBA
A rikiT TO SČVTĖri/dcČTTPreb LITHUANIA. ...Cik^etė 

puotoje Lietuvoje apsilankras. 101 Kaina $1.00.
J. \ KISS «N fdfe Č^RK^^kaųtižkuJr

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyva Kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina S2.50..............................

Donekitis, THE SEASONS. Klasinės TpęįnjoS "Metai” poėt< 
&a<Jo Kastėnro vertimas. Gražus leidinys, 127 pšl. Kaina $3.00.

D'r. Juozas VYTAUTAS THE GREAT, fstįririia'i 15 L K
tauto bruožai, paliečiant to Tiiko Lietuvos yžhtybės ir -jos kaimynu Istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dtaoguma šių kr-ygų yra .tinkamos dovanosAvatriomis .progomis. Jas .ii 
kitas jūiygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus Čekį ar

ir ryšininkai. Mūsų vadu buvo Į 
nasKirtaa leitenantas Gooyear, o 
seržantas — Luke Green ir Ivan, 
Ctenson. Visi kartu nuvykome. 
į Julius Wekll sandėlį, kur buvo' 
šduotos uniformos, buvome pa- i 
dalinti į būrelius ir išdėstyti j 
įvairiose miestelio dalyse. Aš 
■r dar du Bern iukai, broliai len 
ir Tom Brown, buvom paskirti į 
prie Baden- owell štabo. I

Atsimenu, kaip visuomet 
arie vai. po pietų į štabą 
susirinkdavo visi karinin
kai, kur ga dato paskuti 

Įsakymus it slaptažodį.
Sekmadienis visuomet būda
vo poilsio diena — toks bu- 

. vo abiej’Ą pusiŪ šrisitarimas.
Mums berniukais sekmadie

nis visuomet būdavo visokių žai
dimų laikas, žaisdavome futbo
lą, kriketą Arba darydavome vi
sokius karnavalus.

Labai gerAi prišimenu, kaip 
vieną sekmadienį, jirieš pat Ka
lėdas, Būrai sūlaūžė tą susitari
mą ir ankstį

puolimą. _ __ ______
ko, bei mes prairome artėjan- 
Čių Kalėdų pietūs — 19 arklių. 
Arkllėria buvo mūsų pagerintas 
priedas prie ašiiiį bei mulų mė
sos. Į pabaigą valgėme ir jų

kai Audra sugriauna palapinę, .
nežinia nuo kur pradėti. Bet... G. Butėnas visada randa išeitj.

Gintaro Plačo nuotr.

vtenlnfėlis gyvas liudinin
kas apie skaotybės kilmę 

“Skautų Aldas” Nr. 6, 1972

MAFEKING — 1900

taip nepaprastai mylėjo gyveni
mą ir, tarsi nujausdamas jo ri- 
botuirią, veržte veržėsi visur da
lyvauti, kurti ir veikti.

Mielasis Raimundai, nebe
sto vykiausi šū mumis Rako 
ąžuolyne, bėt savo 
ir neišsemiama energija lik
si pavyzdžiu ne tik jaunie
siems broliams, bet ir .vH’es- 
riiėsiėms, 6 netikėtai per 
anksti nutraukta Tavo gy
venimo gija primins, kaŽ 
turime būtį viskam pasiruo

šę ir budėti.
Amžinąją Ramybę teosia Tau 

dangiškos stovyklavietės ąžuo-
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Kelioms minutėm po 10 va-1 gražiai sugyventi 
landos ryto DeLido hotelio di
džiojoje salėje Edviną Jankie- 
nė, SLA seimui ruošti komite
to pirmininkė ir Miami 44-tos 
SLA kuopos narė, J. Bukavec- 
ko, M. Miščiukienės ir H. Alek
nienės lydima, birželio 26 die
ną pradėjo 57-tą SLA seimą.

Pirmiausia Jankienė sukvie
tė visus SLA Pildomosios Tary-įbčs piliečiai, 
bos narius už stalo ir įsakė įneš-

• ti Amerikos ir Lietuvos vėlia
vas. Tuo tarpu salėje atsirado 
Miami miesto meras Chuck 
Hall, lydimas aviacijos pulk. 
Bill šumpio. Komiteto pirmi
ninkė tada paprašė pitsburgie- 
tę Julijoną Andriulytę Comley 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus, o čikagietę Josephine 
Mileriūtę akompanuoti. Visi 
atsistojo ir himnai buvo šauniai 
sugiedoti.

Jankienė Seimui Ruošti Ko
miteto vardu pasveikino suva
žiavusius kuopų atstovus, pa
sveikino Pild. Tarybą ir prane
šė, kad į seimo atidarymą yra 
atėjęs Miami miesto meras 
Chuck Hall. Ji tuojau pakvietė 
buvusį JAV aviacijos pulkinin
ką Bill šumpį (raš. Schumpes), 
turintį atsakomingas pareigas 
Miami miesto savivaldybėje, 
kad supažindintų seiman su
važiavusius atstovus su garbin
go miesto meru. Pulk. Schum
pes, lietuvių kilmės amerikie
tis, tuojau priėjo prie mikro
fono ir perskaitė glaustai sura
šytą mero biografiją. Pasiro
do, kad meras Hali buvo North
western Uunversiteto profeso
rius, karo metu buvo laivyno 
karininkas, o karo pabaigoje 
įsitraukė į visuomeninį darbą. 
Jis tats kelis kartus buvo nuva
žiavęs į Chicagą ir gana gerai 
pažįsta Chicagos merą Daley.

Miami meras Hall pasakė, 
labai gražią kalbą. Jis džiau
gėsi, kad tokia didelė organi
zacija, kaip Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, nutarė suva
žiuoti į Miami Beach ir čia at
likti savo seimą, Ji patarė pa
sidžiaugti puikia Floridos gam
ta, vandenims ir pažinti arčiau 
žmones. Jis labai gražiai atsi
liepė apie tautinss mažumas ir 
apie lietuvius.

Meras Hali pastebėjo, kad 
Floridoje jau yra didokas skai
čius lietuvių ir kitų tautų kil
mės žmonių. Jam tekę susi
durti su kitų tautybių žmonė
mis laivyne, universitete ir da- 
barr, einant didelio miesto me
ro pareigas. Jis žino, kad vi
siems amerikiečiams, nežiū
rint į jų kilmę, reikia išmokti

pripasakoti ilgiausias istorijas, 
kiek atvažiavusieji europiečiai 
ir kitų tautybių žmonės, tape 
Amerikos, piliečiais, yra prisi
dėję prie šio krašto gerbūvio. 
Jis pareiškė, kad ir lietuviai, 
apsigyvenę Miami srityje, yra 
naudingi ir net pavyzdingi 
miesto, valstijos ir net valsty-

Iš lietuvių meras 
pramokęs kelis žodžius lietu
viškai, ir visai nevengė tų žo
džių pakartoti.

Pažindamas lietuvius ir pa
rodydamas savo džiaugsmą, 
kad jūs savo seimą šaukiate 
pirmą kartą Miami Beach mies 
te, pareiškė meras Hali, — aš 
vakar įsakiau savo policijos va
dui, kad jis būtų mandagus ir 
be reikalo prie suvažiavusių 
lietuvių nesikabinėtų (Salėj 
nuskambėjo skanus juokas). 
— Bet aš ir Jums noriu paste
bėti, kad su policija vis dėlto 
juokų krėsti nevertėtų. Aš pa
sakiau, dažniausiai jis manęs 
paklauso, bet įstatymai ir pa
tvarkymai lieka įstatymais... 
Dėl visa ko, jeigu kartais Jums 
reikėtų kreiptis į mane, kol jūs 
čia svečiuojatės ir savo reika
lus svarstote, tai aš čia pats 
šiame seime, jūsų pirmininkui 
Povilui Dargini ir sekretoriui 
dr. Algirdui Budreckiui įtei
kiu Miami miesto raktus, ka 
bet kuria valanda negalėtų ma
ne rasti ir išdėstyti savo nepa
sitenkinimą. .. bet aš manau, 
kad viskas čia Jums eis sėkmin
gai, kad Miami ir jos gyvento
jai Jums patiks, ir kad jūs dar 
ne vieną savo didelės organiza
cijos seimą šauksite šiame di 
deliame, gražiame ir draugia 
game mieste, — baigė savo kai 
bą meras Hali.

Pirmininkas Povilas Dargis, 
priimdamas organizacijs var
du miesto raktus, padėkojo 
merui už parodytą svetingumą 
ir pasitikėjimą lietuviais. Jis 
pareiškė įsitikinimą, kad lietu 
viai Miami policijos vadui ne
sudarys jokių bėdų. Lietuviai 
posėdžiavo kituose Amerikos 
miestuose, ir kad niekur poli
cija neturėjo jokių rūpesčių dėl 
suvažiavusių šios organizaci
jos narių.

Padėkojo merui Hali ir ko
miteto pirmininkė Edviną Jan
kienė, 
Miami Lietuvių Klubo garbės 
nario liudijijmą. Meras pareiš
kė, kad Miami Lietuvių Klu
bas jam yra pažįstamas. Jis pa
dėkojo už garbės nario bilietą 
ir pareiškė, kad pasinaudos

Miami miesto meras Chuck Hall kalba Susivienijimo Lietuviu Amerikoje atstovams, suvažiavusiems j šios 
organizacijos seimą Miami Beach Kotelio salėje. Prie stalo sėdi SLA prezidentas Povilas P. Dargis, sekre

torius Dr. Algirdas Budreckis ir kiti valdybos nariai.KAIP ŽEMAIČIO SIUVĖJO DUKTĖTAPO KARALIENE
Pasakoja Alsėdžių siuvėjas JOŠA ZUNDELIS 

Užrašė JUOZAS ŠMOTELIS

Pakuloms. Aš dar buvau vaikas, 
o jis jau Žemaitijos bajorams rū
bus siuvo. Jo vardas garsėjo po 
visus valsčius. Jo garsumas, 
kaip adata, smego į mano galve
lę ir gundė tapti siuvėju. Paku
loms ne tik pats buvo garsus, bet 
turėjo ir garsią dukterį vardu 
Auksuolė, kuri savo gražumu bei 
išmintim viliojo pačių didžiųjų 

bajorų sūnus.

Taip siuvėjui Pakuloniui be
garseiant, garsas, persimetė į 
užsienius ir pasiekė tūlo kara- 

ausis. Karalius įsakė sa
vo ministerial pargabenti siu
vėją Pakulonį į jo dvarą. Paku- 

buvo patenkintas savo bū
kle Telšiuose, bet karaliaus kvie
timo nedrįso atmesti: Susipa
kavo ir išvyko į svetimą karalys-Juozas šmotelis

(šią pasaką girdėjau du kar
tų. Pirmą kartą, bene 1896 m., 
pasakojo Joša Zundelis, ir antrą 
kartą 1904 m.— kitas siuvėjas 
Stanislovas šakys iš Plungės 
valsčiaus. Tada užsirašiau pasa
kos turinį, ir dabar atkuriu. 1969 
m. mačiau "šią pasaką tarptauti
niam pasakyne. Tik ten ne že
maičių veikėjai, ne žemaitiška 
kilmė, bet pagrindinės mintys 

įteikdama merui Hali tos pačios. —J. š.).

Telšių mieste buvo garsus siu
vėjas žemaitis vardu Auksuolis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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jam teikiamomis privilegijo
mis. Palinkėjęs SLA nariams 
sėkmingai vesti darbą, jis, ly
dimas smarkių plojimų, išėjo 
iš salės. J išlydėjo pulk, šum- 
pis.

Išvykus merui iš seimo, Jan 
kienė padarė dar kelis praktiš
kus pranešimus, informuoda 
ma suvažiavusius, kur ir kada 
kokiais reikalais kreiptis, ji 
pareiškė atlikusi svarbiausią 
savo darbą ir perdavė seimo 
vadovybę SLA pirmininkui 
Povilui Dargini. Reporteris
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Siuvėjas., siuvo, o karalius 
džiaugėsi naujus rūbus gavęs. 
Rūbai -kaip rūbai, nors ir gra- 

■ žūs, bet ne, taip patrauklūs, kaip 
siuvėjo duktė Auksuolė. Jos gro
žiu ir lipšnumu karalius negalė
jo atsigėrėti. Jis buvo dar ne
vedęs.

Dėl karaliaus smalsumo Auk
suolei bėdos nebūtų buvę, jei 
tėvas nebūtų išplepėjęs nesąmo
nę. Jis besididžiuodamas duk
ters sumanumu netyčia prasita
rė, kad Auksuolė galinti auksą 
iš šiaudų išpešti, išgirdęs apie 
auksą, karalius mažne pasiuto. 

, Tuoj išbogino Auksuolę į savo 
palocių, atnešė šiaudų ir liepė 
pešti. Auksuolė verkdama atsi
sakinėjo, kad aukso iš šiaudų 
ji nemokanti pešti, bet karalius 
nenusileido. Pasakė: “Moki, ne
moki — pešk!” Išėjo ir užraki
no duris.

Auksuolė nežinojo ką dary
ti. Sukniubo ant šiaudu ir ver
kė. Ji buvo girdėjusi kalbant, 
kad karalius už auksą parduo
tų savo motiną, pakartų tėvą, ir 
savo pačią pasmaugtų. Dievai 
žino, jog ji nemoka aukso iš šiau
dų pešti. Niekad nėra pešusi. Ji 
net nežino, ar šiauduose yra 
aukso. Taip bėdon patekusi, ji 
verkė ir šaukėsi savųjų dievų. 
(Ji buvo krikštyta katalikė, bet 
senųjų dievų nebuvo išsižadė
jusi. — J. š.).

Po skaudaus verkimo ji ap
stulbo ir lyg be sąmonės tūnojo 
šiaudiuose. Tuo metu subraškė
jo langas, susisuko viesulas, ir 
su viesulu įlėkė mažas žmogiu
kas. Toks mažas, kad Auksuo
lei nei pažastų nesiekė. Jis savo 
maža rankele palietė Auksuolei 
galvą ir paklausė: “Ko tu žlembi, 
Auksuole? Mūsų dievai sakė, 
kad tu esi bėdoj. Kokia čia bė
da ant šiaudų?”
Telšiškio kalbą išgirdusi, Auk

suolė veikiai atsigavo. Nusišluos
tė ašaras ir atsakė: “žlembiu, 
kad nemoku aukso iš šiaudų iš
pešti. Jei neišpešiu, karalius 
mane pasmaugs”. O žmogiukas 
ramino, sakydamas: “Pasitikėk 
savaisiais, Auksuole. Aš esu ta
viškis, nuo Šatrijos; su žemai
čių dievais palaikau ryšius. Bū-

čiau ne žemaitis, jei tau nepa
dėčiau. Aš tau padėsiu, bet ir 
aš noriu pelnyti. Matau, tų turi 
blizgantį žiedą. Atiduok man jį 
už auksą”. Žiedą-jis įsidėjo kiše
nėn, išpešė iš šiaudų auksą ir iš
ėjo. .

Saulei pakilus į priešpiečius, 
kambarin įėjo karalius. Auksuo
lė miegojo, o asloje blizgėjo krū
velė aukso ir, lyg kraikas, grin
dis dengė šiaudų išpešos. Kara
lius džiaugėsi auksu, bet tiek 
aukso jam nebuvo gana.

Kitą dieną karalius dar dau
giau šiaudų atnešė, ir vakare vėl 
užrakino Auksuolę sakydamas: 
“Pešk”! Auksuolė vėl šaukėsi 
dievų pagalbos, vėl atskubėjo 
mažasis raganius, paėmė nuo jos 
kaklo gintarinius karolius, išpešė 
auksą ir išėjo. Karaliui ir to auk
so nebuvo gana!

Trečią dieną atnešė dar dau
giau šiaudų ir liepė .pešti. Tą die
ną karalius buvo mandagesnis. 
Jis pažadėjo: “Jei visą šių šiau
dų auksą išpeši, tai tapsi mano 
žmona, o jei ne, tai...” — nedrį
so pabaigti. Auksuolė vėl šaukė
si dievų, ir vėl pribuvo raganius. 
Jis auksą išpešė, bet ji neturė
jo kuo atsilyginti. Buvo sutar
ta, kad ji atiduos raganiui ta, 
ką turėjos po metų.

Po šios nakties karaliui auk-* 
so jau buvo gana. Tą pat dieną 
karaliaus dvarionys ėmė ruoštis 
vestuvių puotai. Veikiai įvyko 
vestuvės ir Auksuolė tapo kara
liene. Siuvėjas Pakuloms susi-

dėjo savo daiktus, atsisveikino 
su Auksuole ir karalium, ir su
grįžo į Telšius. Po metų Auk
suolė pagimdė sūnų. Karalius 
džiaugėsi, bet ji nebuvo rami. 
Ji prisiminė raganių ir nujautė, 
kad jis pareikalaus sūnaus už 
auksą.

Karta, kada Auksuolė su kūdi
kiu ruošėsi patalan, į kambarį 
švilpdamas įlėkė raganius ir pa
reikalavo pažadėto daikto. De
rėjosi pusę nakties ir susiderė
jo: po trijų dienų jis vėl ateis, 
ir jei ji atspės jo vardą, galės pa
silaikyti kūdikį.

Dabar Auksuolei naujas galvo
sūkis atsirado: kaip sužinoti ra
ganiaus vardą? Šatrija toli. Ša
triją pasiekti ir sugrįžti per 
tris dienas neįmanoma. Auksuolė 
ir vėl šaukiasi žemaitiškųjų die
vų pagalbos.

Trečiąją dieną dvaran atvažia
vo gražiais arkliais, gražioje ka
rietoje, karališkais rūbais apsi
rengusi ponia, ir sakė esanti Do
bilų karalienė, norinti matyti sa
vo pusseserę karalienę Auksuo
lę. Pats karalius priėmė viešnią. 
Jis nieko nebuvo girdėjęs apie 
Dobilų karalystę ir degė noru 
patirti, bet viešnia sakėsi turin
ti skubų ir asmenišką reikalą 
prie karalienės Auksuolės. Ka
raliui nebuvo kitos išeities, kaip 
suvaldyti savo smalsumą ir leis
ti abiem karalienėms pasitarti.

Kai Auksuolė ir Dobilų kara
lienė liko vienos dvi, atvykusie
ji pasisakė esanti dievaitė Lai
mė, žemaitiškųjų dievų palikuo- 
nė. Ji norinti Auksuolei padė
ti, nes žinanti, kokia bus jos kan
čia, jei neteks kūdikio. Bet ji 
nenorinti užrūstinti ir ano Ša
trijos raganiaus. “Todėl, — sa
ko, — tu neišsitark, kaip suži
nojai jo vardą. Jo vardas yra 
Papųpėdas. Kad nekiltų įtari
mas, tu ne iš sykio atspėk. Su
galvok kelis kitokius vardus ir 
tik pabaigoje pasakyk tikrąjį”.

Raganius nemelavo. Ketvirtą
ją dieną raganiui atvyko. Liepė 
paruošti kūdikį kelionei, nes tik
rai manė, kad Auksuolė jo var
do neatspės. Jo vardo nežinojo 
net anos raganos, kurios Šatri
joj sueigas laikydavo. Kai kū
dikis buvo paruoštas kelionei, 
Auksuolė pradėjo spėti: “Mama 
tave vadino Mažiuku!” — “Ne!” 
— “Ar ne būsi Kunkorėžis ?” — 
“Ne!” — “A, žinau, tu labai 
greitas, tai buvai pramintas Stir- 
nium, ar ne?” — “Ne!” — “Tik
rai, kad didelio vardo toks ma
žas Pupųpėdas tu negavai...” 
Kai tik ji ištarė “Pupųpėdas”

raganius susisuko lyg viesulą^ 
ir sukdamasis spruko per duris.

Karaliaus ir Auksuolės santy
kiai buvo apydrugni — nei šilti, 
nei šalti, o už poros metų ir vi
sai atšalo. Karaliui pritrūko 
aukso, ir jis pareikalavo, kad 
Auksuolė vėl peštų. Ji pasakė 
visą pešimo istoriją, o jis apkal
tino ją neištikimybe. Po to pra
sidėjo nesantaika. Ji vėl šąukėsi 
dievaitės Laimės.

Vieną kartą karalius ruošėsi 
savo žmoną pasmaugti ir jau bu
vo paėmęs už kaklo, kai atsida
rė durys, ir lyg viesulas įpuolė 
Pupųpėdas. Jis balstelėjo nykš- 
tim karaliui i pašonę, ir tas pa- 
griuvo ant žemės. Keletą valan
dų pasiraivinęs jis mirė, o kara
lienė Auksuolė užėmė sostą.

Kai sūnui sukako 21 metai, 
jam atiteko sostas, o Auksuolė 
susipakavo ir grįžo į Telšius. 
Pupųpėdas jau buvo miręs, o 
prie jo slėptuvės kiekvieną pava
sarį pupoms' pražydus atsirasda
vo pupų pėdas.

Aš pats jau buvau išmokęs 
siuvėjo amato, o kai Auksuolė 
grįžo, tuo laiku gilinau savo ži
nias pas garsųjį žemaitį siuvėją 
Auksuolį Pakulonį, — baigė sa
vo pasaką Alsėdžių siuvėjas Jo
ša Zundelis.

Mirė Jurgis Lesniauskas 
sulaukęs 108 m. amžiaus
Antrašte Founder of Church 

Dies at 108 ” Chicago Tribune 
pranešė: Jurgis Lesniauskas, 
108 metų amžiaus, gyvenęs 
4535 S. Honore St, lietuvis imi
grantas ir Chicagos gyventojas 
nuo 1906 metų, mirė vakar (t. 
y. liepos 30 d.) švento Kryžiaus 
ligoninėje.

Lesniauskas iš Lietuvos iš
vyko i Jungtines Valstybes ati
tarnavęs Rusijos kariuomenėj 
Rusų — Japonų kare (1904 — 
1905 metais). Per tuos metus 
gyvendamas Chicago je Mr. 
Lesniauskas laikė taverna ir 
maisto krautuvę ir buvo mėsos 
pakuotojas Armour & Co. Jis 
buvo vienas iš šv. Kryžiaus ka
talikų bažnyčios steigėjų 4557 
S. Wood St. ir buvo šv. Kry
žiaus parapijos šventojo Var
do draugijos čarterio narys.

Toliau pranešama, kad ve
lionis paliko tris podukras ir 
vieną posūni Anthony Kissel.
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Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Raginkite savo apylinkę jtiSįįk 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
. didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 

. siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra,
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti. 

^DVr Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš
l 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

nėšio pirmos.
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Pagerbti Darius ir Girėnas. Vainikus atnešė Dariaus-Girėno posto komandierius ir motery pagalbinio vieneto 
pirmininkė. Kartu vainiku atnešė ir lietuviai ramovėnai. * Foto Martyno Nagio

no Europos valstybių apsaugos planams, tai niekas nedrį
so sovietų ministrui pasakyti teisybę į akis. Atsistojo Bel
gijos socialistas demokratas Spaak ir tarė:

— Sovietų Sąjungos atstovas neprivalo ieškoti su
dėtingų aiškinimų mūsų politikai. Aš jums pasakysiu 
mūsų politikos pagrindus, kuriuos gali išdėstyti tiktai 
mažos tautos atstovas. Mes bijome jūsų, mes bijome jūsų 
valdžios, mes bijome jūsų politikos...

Paul Henri Spaak mirtis yra didelis smūgis ne tik
tai Belgijos, bet visiems socialistams. Socialistai neteko 
veiklaus , visuomenės veikėjo, mažos tautos neteko ga
baus gynėjo, o žmonija neteko didelio humanisto.

500 pėdų, čia jau išlindom kaip 
į kitą miestą, šaligatviai užkimš
ti žmonėmis, vieni sėdi, kiti guli 
prie purvinų grovių. Kur tik 
galima užmatyti, visur atrodo 
kaip bičių aviliai. Skarmaluoti 
žmonės valgo duonos šmotą ar
ba geria alų. Daugybė palapi
nių, stogai uždengti skarda. Du
rų nei langų neturi. Visur lan
dynės, kur parduoda valgius, alų, 
ir čia pat jie gyveną. Visas ju
dėjimas yra gatvėse. Niekas ne
važinėja. ’Mano šoferis turėjo 
važiuoti lėtai ir švilpti, kad pa
sitrauktų nuo kelio.

Aš paklausiau šoferio, ar čia 
yra koks prekymetis ar mugė? 
Jis sako, tai yra čia toks jų kas
dieninis gyvenimas, žmonės dau
giausiai yra senieji Mexikos gy
ventojai raudonodžiai, maišyti 
su ispanais.

Man. jau laikas buvo prie lai
vo grįžti. Be to dar lietus pra
sidėjo. Kai atvažiavau prie lai
velių, lietus jau pradėjo kaip iš 
viedro pilti. Keleiviai visi kem- 
šasi prie tų laivelių, kad kogrei- 
čiausiai galėtų nuplaukti i mū
sų laukiantį laivą. O tas vėjas ir 
vanduo tuos laivelius mėto į vi
sas puses. Jau pasidarė didžiau
sias vargas, kad kaip nors svei
kas galėtum į laivelį įlipti. Lai
veliai stogų neturėjo tai vandens 
jau būna iki kelių... Daugiausia 
nukentėjo storos ponios, laivo 
gydytojai turėjo daug darbo kol 
suraišiojo sužeistas rankas ar 
kojas. a V

Geografiškai Acapidka yra ne
toli Ekvatorio, Mexikos vakarų 
pusėj prie pat Pacifiko apie 260 
mylių į pietus yra Meksikos sos
tinė. (Mexico Čity).( Aeapulka 
yra turistų miestas. Industrijos 
čia nėra, gyventojų apie 100 
tūkstančių. Temperatūra visa 
metą būna 80-iki 90 laipsnių ši
limos. Turistai dauginusi yra iš 
Amerikos. Viešbučiai pavadinti 
amerikoniškais vardais: Hilton, | 
Holiday motel, Kennedy motel.

Todėl 
krašto ūkininkijos žinovai jau iš anksty
viausių laikų aiškindavo, kad Klaipėdos 
kontingentas esąs per mažas ir Lietuvos 
eksportas Klaipėdos ūkininkija skriau- 
džiąs. Iš Centro vyriausybės pusės į šitą 
įtarimą nebuvo kreipiama jokio dėmesio.

Gubernatorius Merkys buvo karininkas, 
net keturius kartus buvęs krašto apsaugos 
ministeriu, todėl galėjo žemės ūkio reikalų 
ir nesuprasti. Bet jį palaikė net pats Tūbe
lis, kuris savo rankose turėjo visą Lietuvos 
ūkį. Po Boettcherio pašalinimo užsidarė 
šitie papildomi kontingentai, kas labai 
greitai pasireiškė krašto ūkyje.

To pasekmių pilnumoje nenumatė nei 
niinisteris pirmininkas, o vėliau guberna
torius Navakas, kuris savo politikoje rė
mėsi ministeriu pirmininku, ir mažai jau
dinosi dėl Trečiojo Reicho taikomo ginklo.

Sudarius Reizgio direktoriją, ūkininkų 
delegacijos iš pradžių plaukė į direktoriją. 
Greitai suprasdamos, kad Reizgys tuo klau
simu yra bejėgis, jos pradėjo lankytis gu- 
bernatūroje. Gubernatorius, nepajėgda
mas priimti ir išklausyti visas delegacijas, 
jų daugumą siųsdavo pas mane, kad jas iš
klausyčiau ir jų pageidavimus sužinočiau. 
Tokiu pasikalbėjimų būdavo kas dieną net

keli. Jie tęsėsi valandomis. Laikui bėgant 
sužinojau ūkininkų sunkumus bei jų pagei
davimus ir visas Centro vyriausybei pri
kišamas politines ydas kaip “Tėve mūsų”.

Vieną vakarą gubernatorius Navakas 
tuo reikalu paskyrė ilgą pasikalbėjimą. 
Susirietęs jis atsisėdo ant prie sienos esan
čios odinės kušetės ir pradėjo klausinėti 
apie ūkininkų delegacijų reiškiamus pa
geidavimus. Išdėsčiau sunkią ūkininkų 
padėtį, kuri dabar susidarė Vokietijai pa
skelbus Lietuvai ūkišką karą. Aiškiai pa
sakiau, kad ūkininkų masė šitų sunkumų 
akstinu laiko Lietuvos vyriausybę ir ypa
čiai gubernatorių kaip jos eksponentą Klai
pėdos kraštui.

“Tamstai turi būti žinoma, kad vietinis 
žemės ūkis jau iš senovės vertėsi riebių 
kiaulių auginimu Berlyno rinkai”, — aiš
kinau gubernatoriui.

“Turi eiti prie bekonų auginimo, kaip 
Lietuvoje dabar daroma’’, — pareiškė gu
bernatorius.

“Ckininkai ir jų delegacijos kaip iš vie
nos burnos aiškina, kad per beveik šimtą 
metų vienon pusėn išsivystęs žemės ūkis 
taip greitai negali pasukti į kitą pusę”, — 
atsakiau. “Riebiųjų kiaulių auginimas yra 
įprastas, ūkininkai tame reikale yra įgudę 
ir todėl labai sunkiai pereina prie bekoni- 
nių kiaulių, šitos esančios kitokios rūšies, 
tūli bandymai nedavę pageidaujamų re
zultatų ir ūkininkija daugumoje lieka prie 
senojo auginimo būdo. Bekonincs kiaulės 
turi būti atiduodamos kaip tik to amžiaus, 
kai kiaulės geriausiai auga. Mokant už be-

pasirinkau kraštu... ” — parlamentui pasakojo premje
ras Spaak. Pasikalbėjimas su karaliumi Leopoldu ir epi
zodo atpasakojimas parlamente daugeliui atstovų išspau
dė ašaras. Verkė ir krašto gyventojai, beklausydami 
Saako kalbos. <

Socialistas Spaak du kartu buvo Belgijos premjeras, 
o 6 kartus buvo užsienio reikalų ministras. Jo įtaka po
karinėje Europoje buvo tokia didelė, kad be jo dalyvavi
mo neįvyko nė vienos svarbesnio tarpautinės organizaci
jos posėdžio. Belgas Spaak 1946 metais dalyvavo Wa
shingtone 26 valstybių pasitarime, kur buvo paskelbti 
tarptautinės organizacijos principai. 1943 metais daly
vavo Maskvoje vykusiame ministrų pasitarime, o 1944 
metais dalyvavo Dumbarton Oaks pasitarime, kur buvo 
padėti Jungtinių Tautų pagrindai. 1945 metais dalyvavo 
San Francisco konferencijoje, kur buvo ši tarptautinė 
orgaųizaeija įsteigta ir už kelių mėnesių ratifikuota. 1946 
metų pradžioje, kai buvo sušauktas pirmas Jungtinių 
Tauatų visuotinas susirinkimas, belgų ministras Spaak pir
mininkavo. Paul Spaak ne vien posėdžiuose sėdėjo, bet jis 
padarė pagrindinius principų metmenis ir tarėsi dėl kiek
vieno žodžio prasmės ir reikšmės. Tiktai geras teisinin
kas galėjo sudaryti taikos ir saugumo siekiančią tarpvals
tybinę organizaciją. Kiekviename pasitarime, kai buvo 
aptariamos galingųjų privilegijos ir silpnesniųjų parei
gos, ministras Spaak reikalavo, kad būtų pripažintas 
tautų lygybės principas ir kiekviena tauta turėtų apsis
prendimo teisę.

Tarptautinėje organizacijoje kilo ir galingųjų vals
tybių pavojaus klausimas. JAV mažesnės valstybės riebi- 
jojo, bet baimės mažoms valstybėms sudarė lytuose gal
vą keliantis barbaras. Ministras Spaak iš anksto numatė 
Sovietų Sąjungas pavojų visai Europai. Jis buvo įsitiki
nęs, kad tiktai vieninga Europa galės pasipriešinti so
vietų imperijai. Jis patarė mažesnėms tautoms užmiršti 
smulkmenas, nekelti nesantaikos ir neapykantos, bet 
rasti bendrą kalbą, įvesti bendrą rinką ir išmokti vienin
gai gintis nuo artėjančio pavojaus. Kada sovietų minis-
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ti, kad tokia ekonominė tvarka kol kas yra 
būtinai reikalinga.”

“Negalima”, atrėžė gubernatorius, — 
“mes kaip tik einame prie visos Lietuvos 
ūkio subendrinimo, o ne prie jo skaldymo. 
Ūkininkija turi greičiausiai prisitaikyti 
prie dabartinės padėties. Jeigu jos paja
mos yra per žemos, ji turi praplėsti pieno 
ūkį. Pieno Centras visą laiką stengiasi iš
plėsti savo pieninių tinklą’’ — aiškino gu
bernatorius.

“Klaipėdos krašto žemės ūkis yra gam
tos atžvilgiu gana nuskriaustas. Dirvos, 
sakysime, Šilutės apskrityje yra gana smė
lingos, ir vasaros metu negauna pakanka
mai lietaus. Ir Nemuno bei Minijos pievos 
nėra pirmos rūšies, daugumoje tik ganyk
los. Tas pats yra ir su Klaipėdos apskriti
mi. Todėl ir visos Pieno Centro daromos 
pastangos praplėsti pieno ūkį ir padidinti 
pieninių skaičių žehgia labai lėtai pirmyn. 
Ir vasarą pas mus pajūryje dažnai pasitai
ko sausros, .kurios trukdo išsivystyti žy
mesniam pieno ūkiui.

“Šitie visi faktoriai privedė krašto že
mės ūkį prie dabartinių sunkumų. Nepa- 
slaptis, kad skaičius žemės ūkių, taip radi
kaliai nukritus žemės ūkio produktų kai
noms, o skoloms palikus sename nomina
liniame aūkštnme, *■ atsidūrė suukioje-f i- 
nansinėje padėtyje. Dalis prasiskolinusių 
ūkių išvaržyta ir jeigu iš Centro vyriausy
bės pusės nebus daroma žygių jų padėčiai 
palengvinti, tai ir likusieji prasiskolinę 
ūkiai bus varomi į varžytines, šitas faktas

Dienraščio kainos, 
hicagoje ir priemiesčiuose 

metams_______ _________
pusei metų __________
trinu mėaesiama____ __
vienam mėnesiui__ ____

o karo pabaigoje jis parodė nepaprastų gabumų tarpvals
tybinėje politikoje, kai reikėjo sudaryti sąlygas, kad ga
lingieji nepavergtų mažų ir silpnesnių tautų. ‘

Paul H. Spaak, bestudijuodamas teisės mokslus Bel
gijos ir kituose universitetuose, susidomėjo socialistinė
mis idėjomis ir įstojo į Belgijos socialistų demokratų par-

Pacifiko pakraščiais
Čia laivas negalėjo prie kraš

to. priplaukti, kadangi neturėjo 
tokių įrengimų kad galėtų prie 
krašto priplaukti. -Laivas susto
jo vieną mylią nuo krašto. Į lai
vą įlipo 15 uniformuotų valdi
ninkų. Daugiau kaip dvi valan
das užėmė kol jie pertikrino do
kumentus. .Laive keleiviai jau 
pradėjo nerimauti, kad taip ilgai 
iš laivo neišleidžia. Mat, visi no
ri po miestą pasivaikštinėti.

bet jis atvedė daugelį jaunų ir gabių bendradarbių į įsta
tymų leidimo įstaigą, o vėliau ir vyriausybę

Įsigalėjus Hitleriui Vokietijoje, dar 40 metų nesulau
kęs jaunas-polititkas buvo paskirtas Belgijos premjeru. 
Jis- laiku įspėjo Belgijos gyventojus, kad nacizmas nieko 
gero neatneš Europai Jis žinojo, kad naciai ruošiasi ka
rui. Jie panaikino demokratinę, santvarką pačioje Vokie- 
tijoje, jie bandys primesti savo valią ir kitoms tautoms. 
Spaak buvo demokratas, Belgijos likimą jis rišo su demo
kratinio pasaulio likimu.

Vokiečių, šarvuočiams įsiveržus į Belgiją, premjeras 
Spaak įtikinėjo tuometinį Balgijos karalių Leopoldą vykti 
į užsienį ir iš ten; kartu su kitomis demokratinėmis vals
tybėmis, kovoti liž Belgijos laisvę. Premjeras nepajėgė 
įtikinti tuometinio karaliaus. Karalius liko Belgijoje ir 
pasidavė nacių karo jėgoms, o premjeras Spaak su vy- 
riausybėHšvyko į Angliją ir iš ten organizavo kovą prieš 
nacius ir vokiečių karo jėgas. Premjero kalbos ir patari
mai krašto gyventojams labai daug prisidėjo prie nacių 
galios sutriuškinimo Europoje.

Karo pabaigoje premjeras Spaak grįžo į Belgiją ir 
davė parlamentui ataskaitą apie jo paties ir jo vadovau
jamos vyriausybės atliktus darbus. Premjeras Spaak pa
pasakojo parlamentui dramą, kurią jam teko išgyventi 
vokiečių išsiveržimo pradžioje. Belgijoje buvo monar
chija, bet ji tvarkėsi demokratiškai. Premjeras buvo 
socialistas, bet jis buvo prisiekęs ištikimybę Belgijos ka
raliui. Panaudojęs visus argumentus, kuriuos gabus ad-
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ELAGU VABA EESTI! 
. (Gyvuok laisva Estija!)

Kalevo Sūnus stiprusis 
Nė trupučio nepabūgo 
Pragaro karių puolimo; 
Tartum siena geležinė, 
Tarsi ąžuolas prieš vėją, 
Kaip uola prieš audrą laikės. 
Ir paleido savo kardą, 
Savo aštrųjį, pažaisti, 
Ašmenim plačiai pasiausti! 
Ir pradėjo priešus pliekti, 
Pragaro karius blaškyti, 
Ėmė pampint užpuoliką, 
Piktąjį įniko tinti.

koną gana žemą kainą, ūkininkai į bekonų f gandos pagalba šitų šalių kaimiečius įtikiu- 
auginimą žiūri kaip į gryilą nuostolį. Jei- - - -
gu, kaip mums visiems žinoma, už beko
nus mokamos žemos kainos nepatenkina 
Didžiosis Lietuvos kaimiečių, kur, išėmus 
Suvalkų kraštą, yra daug žemesnis gyve
nimo standartas, jos jokiu būdu negali 
patenkinti klaipėdiečių ūkininkų su aukš
tesniu standartu. Kaip iš faktų žinoma, 
riebiųjų kiaulių auginimas buvo kiek pel
ningesnis negu bekonų, ūkininkija lau
kia, kad Centro vyriausybė susitaikintų su 
Berlynu ir vėl prasidėtų eksportas”.

“Gal centro vyriausybė gali mokėti vie
tiniams ūkininkams, atsižvelgiant Į aukš
tesnį standartą, kiek aukštesnias kainas 
už bekonus, kaip ūkininkų delegacijos pa
kartotinai Tamstą ir pirmininką Tūbeli 
prašė”, — klausiau gubernatorių. — Tai 
būtų teigiamas vietinio žemės ūkio padėties 
įvertinimas”.

“Negalimas dalykas. Mes negalime 
įvesti kai kuriose Lietuvos dalyse skirtin
gas kainas producentams”, griežtai pareiš
kė gubernatorius.

“Žinoma, tai nebūtų idealinis klausimo 
išsprendimas, bet bendrai žiūrint, žymiai 
palengvintų vietiniam ūkiui pereiti į beko
nų auginimą. Valstybėse būna atsitikimų, 
kad dėl tant tikrų sumetimų už tam tikras 
prekes yra mbkami skirtingi atlyginimai. 
Tokį dalyką pravesti galima, lieka išspDęS- 
ti tik finansinį klausimą. Gali būti, kad 
kitų lietuviškų šalių ūkininkija gali būti 
nepatenkinta tuo sutvarkymu, bet tai yra 
vyriausybes reikalas atitinkamos propa-

Spaak - kovotojas už tautų teises
Praeitą pirmadienį, liepos 31 dieną, Belgijoje mirė 

Paul Henri Saak sulaukęs 73 metų amžiaus. Antrojo Pa

per garsiakalbį pranešė, kas 
nori eiti į kraštą, tai bus tuojau 
nuleisti atsarginiai laiveliai, kur 
ant viršaus iš abiejų pusių prie 
laivo kabojo. Tie laiveliai pradė
jo leistis žemyn, susodino po 
125 žmones ir vežė į krantą. 
Prie kranto čia netikrina kelei
vių dokumentų. Autobusai ir au
tomašinos jau laukė mūsų.

Pripildę keleiviais autobusus 
pradėjo vežti per miestą. Vežė 
pakraščiais netoli nuo vandenio, 
kur yra pristatyta daugybė gra
žių viešbučių ir aukštų apart- 
mentinių namų. Prie krašto vi
sur buvo maudyklių.

Mūsų šoferis aiškino, kad tie 
brangūs viešbučiai ir apartmen- 
tai yra pastatyti Amerikos tur- 
tuolių. xDar jis paaiškino, kad 
iš Los Angelio ir Hollywood© 
“movie stars” čia turi įsitaisę 
brangias rezidencijas. Parodė į 
kalną, kur yra John Wayne na
mai.

Autobusas veža viena gatve 
ir grįžta atgal ta pačia gatve. Aš 
paklausiau šoferio kodėl jis ne
veža mus kitu keliu? Jis sako, 
kad gatvės autobusui nėra gra
žios važiuoti. Ten gyvena tiktai 
indėnai.

Kai tas autobusas užbaigė sa
vo kelionę, dar man buvo gana 
laiko kol reikės sugrįžti į laivą. 
Tai aš pasisamdžiau taxi, pa
klausiau šoferio kiek jis norės 
už važinėjimą po miestą? šofe
ris buvo indėnas, mažai mokėjo 
kalbėti angliškai, jis pasakė, kad 
viena valanda man kainuos 12 
pesos ir 50 centavos, tai yra vie
nas amerikoniškas doleris.

Jis pradėjo mane tvežti tuo 
pačiu keliu, kur mane vežė au
tobusas. Sakau jam “sustok”! 
“Se-se, Sinior”, jis sako. Pasa
kiau jam, kad aš noriu į kalną, 
kur yra kitos gatvės, vežk ma
ne ten! Jis man vėl aiškina, kad 
ten prastos gatvės. Sakau, va
žiuok! Pradėjo mane vežti kur 
aš norėjau. Pavažiavome kokį

SIRENOMS BLIAUNANT
Atšilo jau.
Vijokliai štai prie sienos 
Čirškia choru aliai lapas. 
Ak žvirbliai tie!
Sėdime su senute atokaitoj
Ir kalbame apie...
Į blauzdą trinasi katė.
Bet vėl
Sirenos bliauna!!! .
Suiro viskas vėl.

_ Antanas Rimydis

nepaprastai apsunkina Centro vyriausybės 
ir gubernatoriaus poziciją”.

“Žemės Bankas investavo Klaipėdos 
krašte milijonus litų, leisime dar daugiau 
investuoti, dar daugiau paskolų duoti. 
Tegul ūkininkai naudojasi tais kreditais”, 
— sušuko gubernatorius.

“Žemės Banko ūkio paramos politika 
ūkininkų tarpe yra gerai žinoma, tiek 
Klaipėdos krašte, tiek ir Didžiojoje Lietu
voje. Abiejose valstybės dalyse ūkininkija 
apie ją labai neigiamai atsiliepia, žemės 
Banko paskolų davimo tvarka yra labai 
komplikuota ir brangi. Norįs paskolą 
gauti ūkininkas turi pirma panaikinti ki
tas hipotekas, kad Žemės Bankas galėtų 
gauti hipoteką pirmoje vietoje, nes žemės 
Bankas duoda paskolą tik kaip pirmą hi
poteką. Tai yra yabai komplikuojąs proce
sas, paimąš daug laiko ir, be to brangus, 
šitą ypatingai jaučia ūkių savininkai, ku
rie jau gyvena finansiniuose sunkumuose.

“Už žemės Banko paskolas imami 4% ir 
procento amortizacijos, viso penki ir 

pusė procento. Dabartiniame laike tai yra 
per brangu. Ir geresniais laikais žemės ūkiui 
būdavo labai sunku surinkti kasmet tiek 
pinigo procentams apmokėti, bet dabarti
niu laiku tai neįmanoma. Be to, procentai 
ir amortizacija turi būti mokami iš anksto, 
nors gyvenime kitaip praktikuojama, pir
ma duodama paskota, nors ir.'garantuota 
ir po to pinigais , kiek uždirbus, mokami 
procentai ir amortizacija, žemės Bankas 
daro atvirkščiai. Tat eina prieš iš senovės 
įprastą tvarką šitame krašte. (B. d.)

Miestas apsuptas iš visų pusių 
dideliais kalnais.

Tie kalnai yra labai įdomūs, 
kadangi jie nėra vulkaniški ar
ba ugnikalniai, nes kur tik yra 
nugriuvę, matytis esumaišyti 
žvyrai, smėlis ir švelnus bei 
kaip kiaušiniai apvalūs, ir ma
ži. Akmenų panašumas yra kaip 
Lietuvoje. Atrodo, kad čia būta 
ledynų amžius prieš milijonus 
metų. Tą slaptybę gali išaiškin
ti tik geologai.

Kai keleiviai sugrįžo į laivą, 
saulutė pradėjo kaitinti ir džio
vinti tą tropišką Acapulkos 
miestą. Birželio 20 d. 2 valandą 
iš ryto laivas išplaukė į Pacifiką 
link Los Angeles ir San Francis-

Acapulca, Mexico

Iš Panamos Kanalo mūsų lai
vas pradėjo savo kelionę per Pa- 
cifiko vandenyną. Birželio 16 d. 
8 valandą vakaro laivas pasisu
ko į žiemių-vakarų pusę ir plau
kė link Acapulco į Meksikos pa
kraščius. Praplaukėm mažas 
Centro Amerikos valstybes: Ni
caragua, Costarico ir Guatemalą 
respublikas.
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Fox Valley Medical Center 
B60 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
rri i oiClAN SwKwrcyri 

243^ WfcbT 11st SIKttT 
Ofisas: HEmlock 4-5ts49 

kezid.: 3«8-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
auii-aa., penataoieuĮ nuo i—b, tree. 

ir sesiaa. UKiai. susitarus..

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EIS1N - EfSINAS
MrxUŠC&ljĄ ik Mb iEkų uiuua 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzio Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siuepia, skamoimi Ml 3-00Q1,

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEUUNA1TE...

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDŽ1Ė AVĖ. 

telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. ;
Valandos pagal susitarimą.

tfise tel-: HI.4-1814 arba RE Z-970C 
Eaadencijos: PR 6-9801

DL J. MEŠKAUSKAS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
t 2454 WEST 71st STREIT

VALANDOS: Pirmai, antrad^ ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. 
iteSadieniais uždaryta.

DR. FSANX MBCKAS
-4 OPTOMITR1STAS
KALBA IŽETUVISKAI 

2ST8 W. TTŠt 3t. -- Tel. 737-5149 
Tikrina aki*.. Pritaiko. akiniu* ir 

“contact lensea"
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

M. LEONAS S8MTĖ
. , INKSTŲ, MSL4S 1^ 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
1656 WEST «rd STREET

VaL: .antrad. nuo. 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiu telefu 776-2Į0I .
Nauja* rez. telef.: 448-3545

DR. P. STRIMAITI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VenSrt praktlki Ir ęhlrurįiia 

(Sftia* 2750 West 71 rt M. 
TeL: 9254196

Valėndnš: 2—8 vai. vak. .Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
ftii. teU WA 5-3ORV

DR. VYt. TAURAS
gydytojas 1r chirurgas

Nendre praktika, *p«c. MOTERŲ lipo- 
eflaaėc 2662 WEST 59th STREET 

TeL: PR 11223 .
OFISO Vidk: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
aiai* 24 vai. po pietų ir kitu laiku

V.Tuniasonis, M. D., S. C.
c H I R ų,R G.A 

į%4 W%$T STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

Paiima ligonius pagal susitarpnų Dė! 
valandai skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195-

4 ŽMONOS PAGUODA VYRUI 

žmona randa savo vyrą labai 
Į pritrėkšto ūpo ir paraudusiomis 
Į akimis. “Kas čia, Jonuli, tu be
ne verkei ?” paklausė guosdama.

Jonulis prisipažįsta esąs skau- 
I džiai įžeistas. “Kaipgis, mano 
I geriausias draugas Kaziulis ma- 
Į ne nevykėliu, ištižėliu, liurbiu 
i ir kitokiais žodžiais išvadino, o 

;! dar skaudžiausia, kad pasigyrė, 
’: jog aš esąs jam nelygus...”

“O tas niekam netikėlis, pats 
■ liurbis, purvinas kūtvėla, neva- 
j lyvas bomas! žinoma, jokios 
abejonės nėra, kad tu jam esi 

Į j lygus! paguodė žmona.

SKAITYK IR KlTAJI PATARK 
ŠKAITYfi •HiŪjlĖNAS

šiy mėty liepos 22 dieną Chicagos centre vyko Pavergtu Tauty demonstracija. Miesto gyventojai reikalavo, kad 
rusai atsaukt^ savo karo ir policijos jėgas iš ryty Europos pavergty kraity. Paveiksle matome grupę lietuviy, 
einančią protesto demonstracijoje. Protesto demonstracijai vadovavo Mykolas Pranevičius ir ini. Kronas.

— Foto Martyno Nagio

Viengungiai ir vaikai
Esu nekartą skaitęs spaudoje 

ir girdėjęs per radiją daugelio 
setnberniu bei senmergių pa
mokslus apie vaikų auklėjimą: 
kaip reikia vaikus auklėti nuo 
pat kūdikystės, rodant jiems tik 
gerus pavyzdžius, kad jie išaug
tų padoriais žmonėmis. Tai ge
rai, bet to negana. Iš mūsiškių 
nedakėptų pamokslų išeina, kad 
reikia dar negimusius vaikus 
visko išmokyti, kad gimtų vy
rais, o ne vaikais. Įdomu, kaip

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kfl. A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12! 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock_ 4-2413 .

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

tie viengungiai neriasi iš kailio 
besirūpindami ne savo vaikų 
auklėjimu, praktiškai neturėda
mi nei mažiausio patylimo. Ma
nau, visieins aišku, kad viengun
giai yra gamtos kankiniai. Gam
ta juos persekioja, neduodama 
ramybės už apsileidimą. Jie 
plepa ir nemiegodami sapnuoja 
apie vaikus. Jiems atrodo, kad 
j ei Jie vaikų turėtų, tai tie bū
tų tikri aniuolai.

Man žinoma daug gerų pavyz
dingų tėvų, bet jų nevisi vaikai 
vienodai reaguoja į tėvų gra
žius pavyzdžius. Kiti būna geri 
kol tėvų rankose: Vėliau būda
mi mietuose, virsta iškrypėlias. 
Nė bė reikalo yra sakoma, kad 
iš tos pačios žemės išauga saldi 
bulvė ir kartūs pipiras. Taip 
pat man gerai žinoma keletas 
šeimų, kurių vaikai karinamoje 
gimė ir ūžauto, bet dabar ko ne 
visi iŠ jų inžinieriai mokytojai, 
advokatai, sąskaitininkai bei ki
tokį naudingi piliečiai. Gal dėl
to taip įvyko, kad anais šeriais 
laikais karčiąmninkams daug 
lengviau ateidavo doleris kitas 
negu fabrikų darbininkams, o 
vaikams turint norą mokytis tė
vai juos ismbkšlino. Taigi kal
bant apie gerus ir blefus tėvu 
pavyzdžius vaikams tenka pasa
kyti kaip tie mažutėliai vaikai 
bėgiodavo basi karčiamojė ir 
rinkdavo tėvo sumestas tuščias 
bdnkas dėžėn nuo alkoholinių gė
rimų. Vaikai kiekvieną bonką 
patikrindavo ir radę kiek lašų iš
gerdavo ir girti mušdavosi, bet 
tėvai nieko jiems nesakydavo. 
Motina nėščia prieš pat gimdy
mą su girtais kostumeriais Šok
davo kad tik geriau biznis eitų, 
o ką jau kalbėti apie tų kostu- 
merių palaidas burnas, bjaurias 
kalbas ir dainuškas, kurias vai
kai dieną iš dienos girdėdavo. 
Tie vaikai kurie dabar jau pus
amžiais žmonės, gražiai su šei
momis gyvena ir progai pasi
taikius daug visko papašakoja 
apie savo jaunystės pargyve'ni- 
muš — sako, vieton sriubos vi
suomet gerdavom alų arba iš di
delio bendro bnfetfo Šaukštais alų

srėbdavome, kol paaugę patys 
išmokom sriubą išsivirti. Nors 
vaikai buvo blogai auginami, bet 
vis dėlto tėvams (jau mirusiem) 
teikia pagarbą ir sako, jei ne tė
vų karčiams, tai būtumėm pa
prasti fabriko darbininkai.
Kaip ten bebūtų, bet pasirodo, 
kad ir su labai blogais pavyz
džiais auginami vaikai išeina ge
rais keliais ir tampa naudingais 
sau ir naudingais visuomenei 
profesionalais. Tai ne stebuk
las, o žmonių gyvenimo tikrovė 
labai įdomi, ypač kaip iš tokių 
tėvų išsivysto geri vaikai.

A. Jusas

Pataisa
Naujienų liepos 31 d. Nr. 179 

skiltyje “Trumpai” žinutėje 
apie birželio 21 d. Vilniuje mi
rusį ekonomistą Juozą Vaišno
rą į>er korektūros neapsižiū
rėjimą praleistas visas sakinys. 
Po sakinio “1944 - 45 metais 
buvo Valstybinės plano komi
sijos pirmininkas’ turi būti: 
1945 m. nuteistas, pašalintas iš 
komunistų partijos ir dešimtį 
metų išsėdėjęs bolševikų kalė
jime”. 1955 m. grįžęs Lietuvon 
dėstė žemdirbystės institute ir 
tt.

SKAITYK ”NAUJIENAS“

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Lietuvos Kariuomenės Savanoriui-Kūrėjui, Kapitonui

JUOZUI KI'T.I K Al'SKl’l
mirus, Jo Žmoną mielą Vandą, dukterį Ireną,, šūnttš —y Vy
tautą ir Aleksandrą, j ų šeimas ir visus ar timuosius "gilaus 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

OLGA .ANDRIUKAITIENĖ, 
ROLĖ-IR ANTANAS RĖKLAIČIAI 
MIKAS RĖKLAITIS,. , _ .. 
JADVYGA IR ADOLFAS ŠIMKAT, 
SOFIJA TOL1UŠ1ENĖ

FRANCES RADVILAS 
Po tėvais BUKAUSKAITĖ 

Gyveno 7427 South Western Avenue

Mirė 1972 m. liepos 31 d., 1:10 vaL ryto, sulaukusi 64 metų am
žiaus. Gimusi Kewanee, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras Edward, 2 seserys —Anna Menzor, jos 
vyras John ir Bernice Mattdcci, sunūnai, dukterėčios ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Ėvans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.

Ketvirtadienį^ rugpiūčid 3 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią* o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Frances Radvilas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskatinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
Vyras, seserys ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

- KNYbOŠ VAfltAMŠ ffi JAUNIMUI
%

-r. Sek pasaką,, mamjtė. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. PėTersenleifė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai _ 
jykštavimau Naujienose galima gauti šių perlų ir iemčiūgų mūsa mažie 
tems bei jaunimui:
su Butkienė. VELYKŲ^PĄSAKjdi, 32 psU. telpa 6 JpaS&os V DVY
NUKĖS, 34 psl, su 8 apsakymėliais iš vadkų pasaulio. Abi gausiai iHu> 
motos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė• Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS,, pasaka 
nažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. “ Didelio formato, 24 psl., gra
lis leidinys. $1,50.

3. A. Gladrlus, MURKLYS, 24 apyaakaitėį vaikams. DaiĮ V. Siman- 
tevičiaus Iliustruota, 130 psL, SI,80.

4. Staee Vanagaiti - Petersoniani, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes^Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
Jidelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
osL, kaina S doL

5. MaTronli, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 p«L. $1,00.

6. Alfonsas Va m butas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V, Stančikaites iliustracijos, 186 psl., kaina 2 doL

7. Juozas Laistąs, JAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasalo? 
/alkams.iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail.,Z. Sodeikienes 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos Ūosmai 
Oliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
3ai bendravo su savo dievais, 54 psL, S1.00.

Vaikai mėgsta ir nori įkaityti. Dėlto iš pat mažena yra. daug Įeooąąųjno^ 
praOott lirUiviškai skaityti ir mylėti lietuvišką Xayg£$ reL levf}Jibalaosuo- 
ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, puse amsiu — lietuviško Mok
ėjime rodyklė staiga pakiltų aulžtyn.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS .
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Gcriau- 
.^3 ^ovana.^lyįiėjui,-siuHtusįam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
•^is trimlieą vietas- Kny&i pasitįšime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

(PUTRAMENTASj
Linksmumo arba liūdėtu© valandom 
gražiausias geiėe ir vaįjp&gi antri 

pių papuošimai ir aezoninės 
m kapams Rėlės. _ _

ROY lt PETRO (PUTRAMEMTAS)

MitŠi

GfcLfcS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GtLINY&A 

WŠ WEST 63rc STREET 
Telefonai: PR 1-0833 I, PR i-O»«.

TĖVAS
MARQUETTE

2533 W. 71st Street
Tel.r,: GRovehfll 6-2345-j

IR SUNOS
FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKI;
t. .. . _.,5.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYliAš F. SaibAŠ | GtftAlDAŠ F. OAiMiD 

4605-67 Šo. HERMITAGE AVENUĖ
Tel: YAHs 7-1741 - 1742

, 1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-CONDFrtdNfeb K'dbfeicids

NARIAI:
CM&fcog < 
LieluVfį 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
PĄTARNAVl 
MAS DIENA 

IR NAKYJ

TURIME 
KOPLYČIAS.

VISOSE MIESTO
DALYSE

Antanas m. PiiiLtiPs
3307 Šo. .tifulkrCA. A VeKhJE. .fotone: Y Arus 7-3401

būtėuš - vasaris
1446 So. 50tK Avė.; felčerė, III Phone: dLympiė 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA XvE. Phone: LA fay eile 3-3572

GEORGE L Rl'DMlNAS
3319 <%. LITUANTCA AVĖ. fėl: YAi-dš 7-1133-1139

stėPonas t. Lack ir šūNūš
(LACKAWICZ)

Ž424 WEST 69th STREET REpablic 7-1213
&14 WEŠf Ž3rci feLACE Virginia f-6Š7f
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

I*. J: RIDIKAS
3354 % llALsi'ED sfRlEET fotone: t Arda 7-1

VtSl LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITES naujienose



uellton, La Parisima Mission

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

3 miegami.

GIRTO SAVIJAUTA

SKAITYK IR KITAM PATARK

cemento

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

advokatui, inž. arKaina $1.50

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

4 APARTMENTS 
2914 WEST 63rd ST.

Call: Frank Zapoli* 
320«Vį W. 95th St.

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Gazo šildy- 
— gyventi

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

SAVININKAS PARDUODA Marquet
te Parke 6 kamb. mūrą su 3 mieg.. 
1% vonios, 2 mašinų garažas. Įreng
tas beismantas su baru. Daug prie
du. Tel. GR 64113.

— Kaip čia tau paaiškinti? 
štai prieš mus eina dvi moterys. 
Jeigu būtume labai girti, tai at
rodytų, jog ten eina keturios.

LAtKTRSDZIAl IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublIc 7-1941

12 years old. 
Off street parking. 
For sale by owner 

434-2200

Užtverti ganosi gyvuliai, ko
kie buvo misijos gyvavimo lai
kais: arkliai, karvės, ožkos, asi
lai. Darbininkams pastatų palė
pėse, kaip ir misijos pastogėse, 
perisi daugybė kregždžių, žy
dinčiuose krūmuose pilna koli- 
brų ir kitokių paukštelių.

Yra paaiškintojo, sakysime 
praktiškai parodo kaip buvo au
džiami audiniai.

Visa misija labai Įdomi, mažai 
lankoma, dar nesuturistinta, kaip 
beveik visos kitos. Įdomu ir tik
ras poilsis, nes -pajunti atitrūkęs 
nuo slegiančios miesto aplinkos, 
nuo didžiojo skubėjimo, kamuo
jančio mieste.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su baldais vienam arba dviem suau
gusiems asmenims Ciceroje.

Tel.: OL 2-4881.

— Živilė Modestienė ir Elena 
Sikaraitė iš Chicagos pietvaka
riu yra Illinois u-to Circle cam
pus dekano garbės studentų 
sąrašuose su visais “A” pažy
miais.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. T.l. YA 7-59M

— Jonai, Įdomu, kokia savi
jauta, kai esi labai girtas?

— Bet juk prieš mus eina vie
na moteris!

M. A.ŠIMKUS
Real Sctate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Seto daromi ir liudijami vertimai, 
pūdomi pilietybės pareiškimai i. 

kitokį blankai.

— Ar tiesa,, kad' tu skiriesi su 
Petru?

— Taip.
— Tokiu atveju galiu reko

menduoti gerą advokatą.
— Ačiū, nereikia. Aš jau tu

riu simpatišką inžinierių.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

RENTING IN GENERAL 
N u o m o i

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ”NAUJIENAS’

Chicagos pietvakarių tarnau
ja naikintojų tipo laive USS 
Towers Vietnamo pakrantėse.

— Šarūnas Valiukėnas iš 
Marquette Parko apylinkės, 
aaigęs socialinius maksįus Chi
cagos u-te, priimtas Į Illinois 
Kongreso respublikonų partijos 
atstovi], štabą nuolatiniu tar
nautoju. praeitais metais atli
kdamas tęn interno praktiką, 
, is pradėjo planuoti valstijos 
rinkimų nuostatus ir kitus Įsta
tymų projektus.

absolventas Adomas Mickevi
čius. Per 4 metus jis čia darba
vosi kaip literatūros ir etikos 
dėstytojas, pasinaudodamas 
mokvklos biblioteka.

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

J0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA ĄVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanot 
, visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Dėlto 1955 metais, Adomo 
Mickevičiaus mirimo šimto me
tu sukaktuvėms IX vidurinė 
mokykla Kaune buvo iškilmin
gai pavadinta šio lenko geni
jaus vardu. Nuo tol toje vieto
je nepaprastai nuoširdžiai pa
laikomas Mickevičiaus kultas 
Lietuvoje.

— Pvt. Joseph W. Veselka iš 
Marquette Parko apylinkės bai
gė 8 savaičių specialius kursus 
Armijos bazėje, Ft. Polk, La.

— Jūr. Martin P. Rančius iš

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir geraL prityrusių darbininkų. Kai 

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

to garažas. $36,500.
11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 

plytelės, Šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

— Pavergtųjų Tautų Komi
tetas Chicago j e išsiuntinėjo 
valdžios pareigūnams bei rink 
tiems atstovams rezoliuciją 
apie pavergtų tautų padėtį ir 
apie Amerikos politikos pa
geidaujamas linkmes. Rezo- 
iuciją pasirašė 16 tautybių at

stovai. Chicagos Lietuvių Ta
rybos pirm. Mykolas Pranevi
čius atstovavo lietuvius Vikto
ras Viksninš yra komiteto pir
mininkas.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Hafsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatat.

V. VALANTI.NAS

Poeto gimimo diena, gruo
džio 24 d. vra bendrai mokvklų 
šventė laisva nuo pamokų. Va
karinėje akademijoje mokyk
los direktorius pirmaujan
čioms klasėms Įteikia pamink
linius medali j onus su poeto 
atvaizdu, o geriausieji moki
niai yra dekoruojami specialiu 
ženklu su stilizuotais inicialais

L 4 L INSURANCE 3 REALTY 
A. L A U RA 1 T I S 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašyta Vienišo žmogau* Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

— Peter C. Kulis, Motorola 
b-vės tarnautojas, baigė 4 me
tų administracijos kursą Illi
nois universitete neakivaizdi
niu būdu. Pedagoginis Litua
nistikos Institutas, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, taip pat turi neakivaiz
dinę dėstymo sistemą. Studi
jas galima pradėti bet kada. 
Sėkmingai baigusiems išduoda
mas bakalauro laipsnio diplo
mas?

Nepaprastai jaudinanti cha
rakterį taip pat turi iškilmingas 
brandos atestatų įteikimas. 
Atestatus iš direktoriaus ran
kų gaunantieji mokiniai pade
da ant stalo po rožę — Micke
vičiaus Kauno laikais numylė
ta gėlė. Iškilmėms pasibaigus 
geriausieji mokiniai paima tas 
gėles ir orkestrui griežiant jas 
gražiame vazone padeda po 
poeto portretu. J. Pr.

Visi namai olandų stiliaus, ir 
naujai statomi. Ant medinio 
stogo, prie savo lizdo, stovi paga
mintas baltas gandras.

Miestelyje, kur vyksta turistų 
judėjimas, tėra kelios gatvės, vi
sos švarios, gražiai užlaikomos. 
Pardavėjos ir pardavėjai malo
nūs, nemaža olandiškais rūbais 
merginų. Yra turistinis vėjinis 
malūnas. Puikios kepyklos. Pro 
turistus vos gali praeiti.

Pagalvoju: kodėl lietuviai pa
našaus nepadaro? Atsiradus ge
riems organizatoriams atsirastų 
ir pinigų, ir žmonių. Juk dauge
lis nori pabėgti iš slegiančių 
miestų, pilnų rasistų, krimina
listų, nusikaltimų, dusinančių 
blogų orų, gadinančių lietuvišką 
jaunimą jiems dar neužaugus. 
Jei Įstengiama pastatyti didžiu
les bažnytines šventoves, kodėl 
kad ir tie patys organizatoriai 
nenori pastatyti lietuvišką mies
teli, kur nors Kalifornijoje, ar 
Floridoje, ar Illinois.

Kelios mylios nuo Solvang yra 
mažutė vietovė Buellton, taip pat 
olandų apgyvendinti )jau Įsimai
šo amerikiečių), kur yra visoje 
Amerikoje pagarsėjęs Ander
sen’s žirnių sriubos restoranas. 
Jų žirnių sriuba tikrai puiki. 
Nori — pirkis ir dėžutėse, vežkis 
namo. Už 95 et. gali gauti stik
lą jų pagaminto raudono vyno, 
kiek telpa žirnių sriubos, ir bal
tos duonos. Daugeliui per maža 
ir ima kaip reikiant pietus, ku
rie vistiek nėra brangūs. Resto
ranas lūžta valgančiais, nors tu
ri keletą didelių kambarių. At
skirą kambarėli turi arrara pa
pūgos, ryškiai spalvotos. Jų re
klaminius, puikiai atspausdintus 
atvirukus gauni nemokamai, ir 
gali imti kiek nori. Yra paiman
čių po keletą. Apačioje restora
no yra didžiulis rūsys, kur šim
tai rūšių vynų, gėrimų. Rinkis, 
viską gali pirkti. Duoda jų ga
mybos vyno paragauti nemoka
mai. Irgi daug perkančių.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAL

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 20 
metu modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900. z/

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin. langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24.500. ■

5 KAMBARIŲ — 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32,000.

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir Įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS. 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas.
mas. Penkios pajamos 
Marquette Parke. $69,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas. 
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20 900

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir 2 mo
dernios patalpos 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTU mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22.000.

7 KAMBARIU MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21.900.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parka. $10.000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37.500.'

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

Valdis Real Estate z
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Patartina iš Los Angeles, Cal., 
automobiliu patraukus^ pro San
ta Barbara aplankyti “Dutch” 
(olandų) miestelį Solvang, ku
riame labai tvarkingai, švariai 
gyvena prieš daugelį metų atvy
kę olandai. Apylinkėse jie turi 
gražių ūkių, o miestelyje daugy
bė importuotų gaminių iš Olan
dijos, kitų Skandinavijos kraš
tų, ir Amerikos. Puikiausi kera
mikos, parcelano, stiklo gami
niai, odos, medžio dirbiniai, kny
gos, atvirukai, žaislai, gėrimai 
ir daugybė kitokių daiktų, tin- 

i. „ .. karnų nusipirkti kaip suvenyrai.Stanley Molis, |© žmona Stella, Frances Klumbienė, Kristina Austin ir Frank -r, .
Drevinis NAUJIENŲ piknike. Jie girkšnojo, užkandžiavo ir džiaugėsi sutik- Puikios užkandinės, kavinės, 
tais draugais. Ateinantį sekmadienį SLA 228-toji vyry kuopa, kuriai vado- valgyklos, pardavinėjančios ne 
vauia Stanley Molis ir visa eilė kitu veikliu žmoniy, ruošia didelį pikniką ... -v:
Bruzgulienes ąžuolu paūksmėje. Jie turės pačius geriausius muzikantus, ne tlk amerikiečių gamimUS, 
skaniu užkandžiu ir daug įvairenybiy. Vyru kuopos piknikas prasidės ank$-j maistą, bet kai kur ir Olandišką, 
ti ir pasibaigs tiktai vėly vakarą. Foto Martyno Nagio Visi namai nlanHn stiliaus ir

Tokiu 
“Express • 
pondentas 
lionę iš Vilniaus į Kauną ir apie 
Kaune gyvą Adomo Mickevi
čiaus kultą. Tik vargas su tais 
lenkais, kurie kaip ir rusai, 
turi kumpus nagus i ne savo 
vertybes: jie Adomą Mickevi
čių vadina savu, lenkišku poe
tu tik dėl to, kad jis lenkiškai 
rašė. Vis tik net rusai kukles
ni: Jurgio Baltrušaičio, rašiu
sio rusiškai, jie nep’asisavino.

“Express Wieczorny” rašo: 
Kelionė iš Vilniaus į Kauną 
trunka nepilnas pusantros va
landos. Abudu miestus jungia 
naujoviška tūpestin^ai užlai
koma autostrada. Krašto vaiz
dai pro automobilio langą pri
mena pažįstamas mozūrų (Ma
zovijos) lygumas.

Per keliolika kilometrų prieš 
miestą pamatome beribę Kau
no Jūrą. Tai yra didžiulis 
dirbtinas vandenų rinkinys 63 
ketvirtainių kilometrų pavir
šiaus, atsiradęs didžiulės elek
tros jėgainės kaimynystėje. Ta 
jūra yra numylėta poilsio vieta 
beveik 300,000 Kauno gyvento
jams.

Greta barokinės Kauno rotu
šės yra viena seniausioji mo
kykla Lietuvoje įsteigta 1648 
metais. Vilniaus universitetas 
1806 metais pasiėmė tos Kauno 
mokyklos patronažą. Taigi čia 
1819 metais pradėjo darbą pe
dagogijos srityje tuomet dar 
jaunas Vilniaus universiteto

į Šias dvi vietoves, Solvang ir 
Į Buellton, daugelis losangeliečių 
žino, bet nedaugelis yra girdėję 
ar' buvę kiek žiauriau esančioje 
misijoje La Purisima vardu. 
Pradėta ispanų misionierių sta
tyti XIX a. pradžioje. Bažnyčia 

(pastatyta 1818 m. Kapinės pra
dėtos 1821 m. Du varpinės var
pai padaryti 1817 ir 1818 m. Li
ma, Peru.

Visa misija didelė, puikiame 
ispanų stiliuje. Anais laikais jo
je gyveno keli tūkstančiai dir
bančiųjų, tarp kurių buvo ku
nigų ar misijonierių, viskam va
dovavusių. Tebėra išlikusios pa
grindinės dirbtuvės: medžio, 
odos, žvakių, audimo ir kt. ga
myklos. Yra salė, kur gyveno 
keli ispanų kareiviai su jų virši
ninkų korpal’u. Palikti jų var
toti ginklai, lovos. Odų skutimo, 
sūdymo vieta. Skalbykla. Van
dens rezervuarai. Didžiulis so
das, pilnas vynuogių, vaisme
džių, Įvairių augalų. Indėnų ka
pinės. Įdomu: priėmimo kamba
rys ispaniškai vadinamas sala.

— Dr. Kazys Bobelis^yra ga
vęs malonų laišką iš Willard 
Edwards, kuris buvo parašęs 
ilgą straipsnį Lithuanians a 
Factor in Talks, gegužės 27 d. 
Chicago Tribūne. Tame laiške 
p. Edwards džiaugiasi lietuvių 
tokia gausia reakcija jo ątraips 
niui ir mini , kad jis nėra nie
kada gavęs tiek laiškų liečiant 
jo aprašymus kaip tada.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba ragina visus lietuvius rašyti 
Time žurnalui dėkojant už ap
rašymą apie Įvykius ok. Lietu
voje, kuris buvo įdėtas liepos 
31 d. laidoje. Laiškus prašome 
siųsti:
Editor Time, Ine.
Time - Life Buildings 
Rockefeller Center 
New York, N. Y., 10020.

ALT Informacija

— Prof. Stepono Kolupailos 
monografiją ruošia dr. Jurgis 
Gimbutas, Belmont, Mass. Iš
leis akademikai skautai.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUATŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių/ laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILU S06M

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS,
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO vanities, naujas šildymas gazu, 2 aw 

DARBUOSE x .
Stogų dengimas, Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar- 
kome. elektrą, atliekame 

darbus ir t t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Mickevičiaus pėdomis 
pavadinimu lenkų 
"Wieczornv” kores- 
rašo apie savo ke-

HOME INSURANCE:W**********
HUP STRENGTHEN . 

AMERICA'S PEACE POWER 
BUT U.S. SAVINGS BONOS
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